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SAMMANFATTNING 

 

Den första april 2010 bildades myndigheten Trafikverket som har till uppgift att ansvara 

för infrastrukturinvesteringar inom sjöfart, luftfart, väg och järnväg. I denna brytningstid 

för infrastrukturinvesteringar inom transportsektorn har vi valt att undersöka hur cb-

analyser skulle kunna användas inom sjöfartsnäringen. Vi har med hjälp av CBA-teori 

resonerat kring hur detta skulle kunna användas inom sjöfarten i praktiken. Till hjälp har 

vi haft den mest använda litteraturen om CBA samt rapporter främst från SIKA (Statens 

institut för kommunikationsanalys) och Sjöfartsverket.  

     En viktig poäng med den här uppsatsen är att alla infrastrukturprojekt inom 

transportsektorn ska utredas likvärdigt. Om inte trafikslagen bedöms på liknande 

grunder riskerar de lönsammaste investeringsprojekten att felaktigt bortprioriteras. En 

likvärdig bedömning är därmed nödvändig för en effektiv resursallokering. Idag används 

ASEK 4-rapporten som manual för CBA inom väg- och järnväg och därmed måste även 

CBA inom sjöfarten utgå från ASEK 4:s rekommendationer, även om manualen inte kan 

ses som fullständig.  

    Näst efter en likvärdig bedömning i prioriteringsordningen är att införa Monte Carlo-

analys som standard.  Monte Carlo-analysen är en bra metod för känslighetsanalyser. Vi 

har i denna uppsats kunnat påvisa att Monte Carlo-analys kan genomföras med enkla 

statistiska programvaror.  

     Förutom dessa två åtgärder finns ett flertal andra utvecklingsområden som identi-

fierats i denna uppsats. Först och främst måste intrångskostnaderna värderas monetärt 

och nya prognosmodeller utvecklas för att möjliggöra värdering av överflyttning mellan 

trafikslag. Ett annat prioriterat område är att omvärdera kostnaden för koldioxidutsläpp. 

Ytterligare ett område som behöver ses över är bullervärdering för havsmiljö. Mindre 

viktiga utvecklingsområden är en omvärdering av ventilationsfaktorn för hamnnära 

utsläpp och bedömning av den allmänna olycksrisken vid sjötransporter. 

 
 



 

 
 

 
 

FÖRORD 
 

En uppsats är sällan resultatet av endast uppsatsförfattarnas arbete. Därför vill vi ta 

tillfället i akt och tacka några personer som hjälpt oss under arbetets gång. Stundtals har 

det varit svårt att ta sig igenom alla problem som vi mött, men som tur är har vi alltid haft 

hjälp på vägen. Vi vill framförallt tacka vår handledare Pernilla Ivehammar för intresset 

att handleda denna uppsats samt för värdefulla kommentarer under uppsatsens gång. 

Även Anders Ljungberg (nationalekonom vid Trafikverket) förtjänar ett stort tack. 

Anders har tillhandahållit oss material för uppsatsen. 

Att skriva uppsatsen har varit väldigt berikande och en lärorik process. Vi hoppas att 

potentiella läsare av denna uppsats finner den spännande och intressant.  

 

Trevlig läsning! 

 

 

Linköping i juni 2010 

Jasmin Jusufbegovic och Johan Ottoson  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund  
Cost-benefit analyser1 (CBA, cb-analys) har länge använts i transportnäringen. 

Kostnader och nyttor värderas i monetära termer för att försöka utröna om ett projekt är 

lönsamt för samhället. Metoden har dock inte varit särskilt vanlig inom sjöfartsnäringen. 

Investeringar inom sjöfart utgör en marginell del av de totala investeringarna i 

infrastruktur. År 2008 var de totala infrastrukturinvesteringarna 29,5 miljarder kronor 

(SIKA, 2009b). Järnväginvesteringarna uppgick till 13,5 miljarder och utgjorde därmed 

46 procent av de totala investeringarna (Ibid.). Väginvesteringarna uppgick till 15,5 

miljarder kronor och utgjorde 52 procent av de totala investeringarna. 

Sjöfartinvesteringar för hamnar (det vi har data för) uppgick till 349 miljoner konor, 

vilket innebär att dessa endast utgör 1,2 procent av de totala infrastrukturinvesteringarna 

(Ibid.).  

     Stora investeringar inom sjöfart är således inte särskilt vanliga. Cost-benefit analyserna 

inom detta område har oftast genomförts av konsulter som i hög utsträckning utformat 

kalkylerna efter eget huvud. Detta är inte önskvärt eftersom trafikslagen ska behandlas 

likvärdigt (VTI, 2003).  

     Just nu är cb-analyser i en förändringsfas, vilket gör det extra intressant att studera 

området. Den första april bildades myndigheten Trafikverket. Trafikverket har fått i 

uppdrag att hantera investeringar inom sjöfart, järnväg, flyg och väg. Myndigheten har 

övertagit hela Vägverkets verksamhet, huvuddelen av Banverkets ansvarsområden och 

investeringsprojekt som tidigare varit Sjöfartsverkets uppgift att ansvara för samt viss 

verksamhet rörande flyginfrastrukturen (Pressmeddelande Regeringen, 2009). 

     Trafikverket ska således binda samman många olika verksamheter till en gemensam 

myndighet. Ett av områdena som kräver harmonisering är just hur investeringsprojekt 

ska bedömas, dvs. en översyn av hur CBA ska tillämpas. Om alla investeringar kan 

bedömas på ett sådant sätt att inget trafikslag diskrimineras så kan samhället vinna på 

detta genom att resurserna kan allokeras effektivare. Resurser ska användas där de gör 

mest nytta oavsett om det är en ny väg eller en ny hamn som ska byggas.  

     Vår målsättning med den här uppsatsen är att försöka utarbeta en grund till hur cost-

benefit analyser skulle kunna utvecklas för att kunna implementeras inom sjöfarten. 

Teorin om cost-benefit analyser tillsammans med en del av de metoder som används för 

                                                             
1
Det finns ett handfull alternativa metoder till CBA. En mycket vanlig sådan är CEA (Cost-effectiveness 

analysis) och har använts flitigt inom hälsosektorn. En nackdel med denna metod är att den endast tar 
hänsyn till kostnaderna som ett projekt medför och inte vilka nyttor som uppstår. CEA görs för att se vilket 
projekt som når en viss effekt till så låga kostnader som möjligt. Med CEA kan man exempelvis komma 
fram till att det billigaste sättet att minska antalet trafikolyckor med X procent. En vanlig kritik som tas upp 
i litteraturen är att metoden inte säger något om att just X procent är den önskvärda minskningen. CBA är 
med andra ord ett starkare beräkningsverktyg och är därför en naturlig metod för att värdera åtgärder 
inom transportsektorn. 
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att genomföra samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler inom väg och järnväg är det 

material vi tänker använda. Dessutom vill vi försöka illustrera processen med exempel 

från hur man tidigare gjort. På så sätt kan vi tydliggöra hur framtidens CBA inom sjöfart 

bör fungera samt vilka förändringar som är nödvändiga och varför de är viktiga.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cb-analyser skulle kunna utvecklas för att 

kunna tillämpas inom sjöfartsnäringen.  

 

1.3 Avgränsningar 
CBA inom sjöfart behöver utvecklas och förfinas inom många områden. Vår uppsats 

kommer inte att vara en färdig manual för CBA inom sjöfartsnäringen. Vi ser istället 

uppsatsen som ett första steg att systematiskt belysa hur teorin kring CBA skulle kunna 

användas inom sjöfarten. I de fall där vårt faktaunderlag är otillräckligt så påpekar vi 

detta och hoppas att dessa aspekter vidare kan utredas av Trafikverket. På grund av 

resursbrist har vi inte kunnat genomföra en djupgående studie av samtliga CBA som 

tidigare utförts inom sjöfartsnäringen.  

 

1.4 Metod  
För att besvara uppsatsens primära frågeställning, det vill säga, hur cb-analyser skulle 

kunna utvecklas för att kunna tillämpas inom sjöfartsnäringen, gjordes en 

litteraturgenomgång av relevanta publikationer och läroböcker. Litteraturen har använts 

för att bygga upp vår teorietiska referensram och bygger på framstående forskares 

sammanställningar av CBA (se avsnitt 1.4.2). Utifrån denna teoretiska referensram har vi 

skapat en mall för hur CBA kan genomföras.  

     Med denna mall och teorin har vi strukturerat de publikationer som redan idag 

beskriver praktisk tillämpning av CBA, främst i form av rapporter från SIKA, 

Sjöfartsverket och VTI. Den viktigaste källan har varit ASEK 4 (SIKA, 2009a). ASEK2 är 

en arbetsgrupp där fram tills idag de olika trafikverken och andra myndigheter försökte 

skapa en samsyn kring användandet av samhällsekonomiska lönsamhetsanalyser. ASEK 

4 (Ibid.) är det dokument där ASEK anger sina rekommendationer för hur CBA bör 

tillämpas. Denna rapport bygger på ett av fundamenten i idén om effektiv 

resursallokering, dvs. att transportslagen värderas likvärdigt. Därför utgör ASEK det 

bästa alternativet för praktiskt tillämpning av CBA inom sjöfarten idag, även om 

förslagen inte alltid är konsistenta med teorin.   

     För att illustrera hur CBA inom sjöfart i vår mening borde genomföras, men också visa 

på hur cb-analyser tidigare genomförts valde vi att analysera ”exemplet Trollhätte kanal” 

(se kapitel 5). Den cb-analysen utredde om en investering av nya slussar i Trollhättekanal 

                                                             
2
 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler, därav ASEK. 
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skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Den ska dock inte ses som någon genomsnitts-

CBA, utan enbart ett enskilt fall.   

1.4.1 Metodkritik  
Den här uppsatsen är skriven i gränslandet mellan teori och praktik. En självklar 

frågeställning är varför vi valde att ta in den praktiska tillämpningen och inte enbart 

utgick från teorin och beskrev hur kalkylen skulle utformas utifrån det. Att i praktiken 

värdera de olika effekterna som uppstår av ett projekt är ytterst komplext. Det finns 

många problem (som diskuteras i teorikapitlet) och att använda sig av värden från 

myndigheter som är pressade att skapa begripliga beslutsunderlag ter sig inte som särskilt 

säkra bedömningar. Vår filosofi är dock att uppsatsen i möjligaste mån ska vara 

användbar. Vi har ingen möjlighet att på denna korta tid forska i ämnet och föra den 

teoretiska utvecklingen vidare. Vi kan dock förmedla teorin till beslutsfattarna och för 

det krävs begriplighet och en hög tolerans för osäkerhet och brister. Så länge vi är tydliga 

med dessa tycker vi inte att detta bör anses som ovetenskapligt.  

     Ett annat alternativ hade varit att djupare studera själva problembilden. Hur stor är 

diskrepansen mellan teori och praktik egentligen? Med tanke på vårt syfte är detta inte 

betydelselöst, men inte heller något vi bör fokusera på. Vi har enbart en viss mängd 

resurser och utrymme, och har därmed valt att inte utreda detta. Vi tycker att rapporten 

från VTI (2003) är tillräckligt bevis för att påvisa problemen. Utifrån detta har vi helt 

enkelt valt att beskriva hur det borde vara för att cb-analyserna ska vara konsistenta med 

teorin och egentligen inte fokusera på hur det är i praktiken.  

1.4.2 Källkritik  
Mattsson, Hultkrantz & Nilsson samt Boardman som är våra huvudkällor till teorin är väl 

renommerade forskare. Mattsson är professor emeritus vid Karlstad universitet och har 

bedrivit mycket forskning inom samt genomfört ett stort antal CBA i praktiken. 

Hultkrantz är professor vid Örebros universitet. Jan-Erik Nilsson är professor i 

transportekonomi vid Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). Boardman är 

innehavare av van Dusen professuren för företagsekonomi vid det kända kanadensiska 

universitet British Colombia. Vi tycker därmed att vi har källor till vår teori som är 

mycket tillförlitliga. Förutom att vara tillförlitliga är de också vanliga som kurslitteratur 

inom CBA. Vår sammanställning av teorin utgör således inte ytterligeter utan mittfåran 

inom CBA-teoribildning.  

     Ett stort problem med uppsatsen är källorna (framförallt ASEK 4) som används för att 

värdera effekter. Dessa publikationer är inte forskningsrapporter där frihet och 

evidensbaserade resultat är ledstjärnor, utan myndighetsmanualer som givetvis ska stödja 

sig på forskning, men också måste vara begripliga och inte allt för svåra att använda. Att 

värdera effekter är inte enkelt och även om det finns metoder för detta kan de inte ge helt 

perfekta resultat. Det finns en hög risk att vissa av ASEK-värderna bygger på osäkra data, 

men ändå inkluderats för att manualen ska förbli enhetlig.      

I denna uppsats har vi inte kunnat granska varje värdering i detalj. Vi har påpekat 

svagheter i modellen där vi har funnit sådana, men det är vår tro att en manual i ständig 

uppdatering förhoppningsvis blir allt mer korrekt. 
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2 COST-BENEFIT ANALYS I TEORI  

2.1 Vad är cost-benefit analys (CBA)? 
I mer än fyra decennier har cost-benefit analys (CBA, cb-analys) eller 

samhällsekonomiska kalkyler, varit ett viktigt underlag för beslut om olika åtgärder inom 

transportinfrastrukturen i Sverige för att underlätta för beslutsfattare att fatta rationella 

beslut. Syftet med CBA är ytterst att i monetära enheter (i kronor) värdera fördelarna 

(benefits) och kostnaderna (costs) av en åtgärd3 för samhället. Cb-analysens grundprincip 

kan liknas vid en samhällsekonomisk våg (Mattsson, 2006). I den ena vågskålen återfinns 

alla kostnader för samhället som ett projekt medför medan den andra vågskålen utgörs av 

alla nyttor. Om vågskålen med nyttor väger tyngre än vågskålen med kostnader säger vi 

att effekterna av åtgärden ökar välfärden för samhället, där samhället motsvarar 

kollektivet av individer inom ett avgränsat område. Detta område kan avgränsas på olika 

sätt, till exempel en nation eller en kommun. Individerna behöver dock inte vara 

medborgare i nationen eller bosatta i kommunen eftersom ”samhället” även omfattar nu 

icke-levande individer samt individer som tillfälligt befinner sig i samhället/det 

avgränsade området (Ibid.).    

     Utgångspunkten för cb-analyser är ett område inom nationalekonomin som kallas 

välfärdsteori. Några grundantaganden som görs i välfärdsteori är att varje individ är den 

bästa bedömaren av sin egen välfärd och att samhällets välfärd beror på individernas 

individuella välfärd. Det är således av stor betydelse att individernas preferenser på något 

sätt kartläggs. Hur man går tillväga för att dokumentera individernas preferenser 

kommer att redogöras i avsnitt 2.2.3. 

      Hur vet man då om en åtgärd ökar välfärden för samhället eller inte? 

Nationalekonomer som ägnar sig åt välfärdsfrågor utgår huvudsakligen från tre kriterier 

när de mäter välfärdsförändringar; Pareto-kriteriet, Kaldor-Hicks-kriteriet och Littles 

kriterium. I korthet innebär Pareto-kriteriet att välfärden i samhället ökar om åtminstone 

en individ får det bättre genom en åtgärd samtidigt som välfärden inte försämras för 

övriga. Det är emellertid svårt att hitta en välfärdsförändring som inte missgynnar 

åtminstone någon, vilket gör kriteriet svåranvändbart i praktiken (Hultkrantz & Nilsson, 

2004). Enligt Kaldor-Hicks-kriteriet, som är en vidareutveckling av Pareto-kriteriet, ökar 

välfärden om vinnarna (de som vinner på en åtgärd) kan överkompensera förlorarna (de 

som förlorar på motsvarande åtgärd). Kaldor-Hicks-kriteriet säger dock ingenting om att 

vinnarna ska ersätta förlorarna, utan endast att en sådan ersättning ska vara möjlig. Det 

tredje, och sista angreppssättet för att mäta välfärdsförändringar är känt som Littles 

kriterium och säger att om en åtgärd ska leda till ökad välfärd måste den uppfylla Kaldor-

Hicks-kriteriet liksom innebära en acceptabel välfärdsfördelning bland samhällets 

individer. Hur denna välfärdsfördelning ska avgöras är upp till de styrande politikerna att 

bestämma (Mattsson, 2006). Moderna cost-benefit analyser som görs i Sverige bygger på 

Kaldor-Hicks-kriteriet och ofta tas hänsyn också till fördelningseffekter. 

                                                             
3
 Termen ”projekt” kan användas synonymt. 



KAPITEL 2 

Cost-benefit analys i teori 
 

 
10 

2.2 Hur gör man en cb-analys? 
Hur många steg en cb-analys ska omfatta varierar i CBA-litteraturen som starkt influeras 

av amerikanska ekonomer. Boardman et al. (2001) rekommenderar att man gör en cb-

analys i nio steg. Mattsson (2006) har ingen tydlig uppdelning av arbetsgången, men även 

hans framställning influeras av amerikansk CBA-litteratur. Statens institut för 

kommunikationsanalys (SIKA)4 sammanfattar arbetsgången i sju steg. Arbetsgången i 

föreliggande uppsats kommer att redovisas enligt sex steg (se tabell 1 nedan). Dessa steg 

är våra egna, men har sin utgångspunkt i CBA-litteraturen. 

 

Tabell 1. Våra CBA-steg 

 

 

2.2.1 Projektval och projektavgränsning 

Ett område som knapphändigt behandlas i CBA-litteraturen är vilka projekt som ska bli 

föremål för en cb-analys (Mattsson, 2006). En rimlig förklaring till detta är att utredarna 

ibland får direktiv med specificerade utredningsalternativ som beslutsfattaren vill ha 

utredda. Det är dock vanligare att utredaren själv, i egenskap av expert, förväntas välja ut 

lämpliga utredningsalternativ i jämförelse med alternativet som beskriver vad som 

förväntas hända om projektet inte kommer till stånd. Det senare brukar i cb-

sammanhang kallas för 0-alternativ eller jämförelsealternativ.5 

      I det första steget ingår också att avgränsa projektet i tid och rum (Ibid.). Om 

projektet medför att en ny bro ska byggas är det av stort intresse att veta hur länge det är 

lönsamt att underhålla bron i förhållande till de fördelar den medför.6 Avgränsning i 

rummet är nödvändigt eftersom vi på något sätt vill jämföra de utvärderade alternativen. 

Om vi ska bedöma värdet av alternativen X, Y och Z gällande brobygget måste fördelar 

och kostnader för samhället beräknas i relation till samma 0-alternativ (att man till 

exempel inte bygger en ny bro). 

  

                                                             
4
 Myndigheten har upphört och ingår numera i den nya myndigheten Trafikverket. 

5
 I Trafikverkets CBA kallas 0-alternativet för jämförelsealternativ (JA). 

6
 Det är den ekonomiska livslängden vi söker. Den fysiska livslängden är mindre relevant i CBA. 

Steg Vad gör man? 

1 Projektval och projektavgränsning  

2 Identifiera effekter 

3 Kvantifiera och värdera effekter 

4 Diskontera 

5 Genomför en känslighetsanalys 

6 Utforma ett beslutsunderlag 
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2.2.2 Identifiering av projektets effekter 
När man väl har löst problemet med att avgränsa projektet och fastställa tidshorisonten 

är nästa steg att identifiera alla relevanta effekter (fördelar och kostnader) som vårt 

projekt medför jämfört med 0-alternativet. Hur man gör för att identifiera dessa effekter 

är inte självklart och det finns ingen allmänt accepterad metod. Grundprincipen är dock 

mycket enkel. Allting som innebär en välfärdsökning för individerna ska ingå bland 

fördelarna. Allting som innebär en välfärdsminskning (uppoffring) ska på motsvarande 

sätt ingå bland kostnadsposterna (Ibid.). Hur man går till väga för att mäta 

välfärdsökningar respektive välfärdsminskningar tas upp i cb-analysens tredje steg. Den 

kanske enklaste metoden för identifiering är att studera tidigare gjorda cb-analyser för 

liknande projekt. Denna metod ger utredaren möjlighet att se vad andra utredare ansåg 

vara relevanta effekter för ett visst projekt.      

     Något som är värt att tänka på när det gäller identifieringssteget är att vi i CBA-

sammanhang inte mäter effekterna av ett projekt som ”före-efter”, utan det man vill mäta 

är ”med-utan” (Ibid.). Vi vill allstå mäta skillnaden (för att återgå till vårt exempel om 

brobygget) mellan ”med” den nya bron och ”utan” den nya bron, där ”utan” är vårt 0-

alternativ. 

     Vi måste i detta steg även ta hänsyn till effekter som uppstår utan att en marknad 

existerar för dem. Det kan exempelvis röra sig om externa effekter. En extern effekt kan 

beskrivas som konsekvensen av en åtgärd som påverkar andra än de som orsakar den 

externa effekten. Externa effekter är inget som kan köpas eller säljas på en marknad och 

har således inget pris (Boardman et al. 2001). Man brukar skilja mellan positiva 

respektive negativa externa effekter. Ett exempel på positiv extern effekt är ökad 

dubbdäcksanvändning vintertid. Dubbdäcksanvändningen gynnar inte bara bilföraren 

som köpt dubbdäcken, utan också trafikkollektivet. Samtidigt är trafikkollektivets nytta 

av att en bilist har dubbdäck större än för den enskilda bilisten. Eftersom det inte finns 

någon marknad som speglar nyttan med att den enskilda bilisten har dubbdäck kommer 

samhällets nytta av att bilisten har en sådan utrustning att underskattas. Exempel på 

negativ extern effekt skulle kunna vara partiklar från dubbdäcken. Vid negativa externa 

effekter tenderar kostnaden för samhället att istället underskattas.  

 

2.2.3 Kvantifiering och värdering av projektets effekter 
Komplikationen som ofta uppstår vid kvantifiering av ett projekts effekter är att det finns 

en stor osäkerhet om hur stora effekterna är. Vi mäter påverkan på restid i exempelvis 

minuter, olycksrisk i antal dödade osv. De riktigt stora problemen uppstår dock vid 

värderingen av ovan nämnda effekter. Det är nämligen då som vi måste sätta prislapp på 

våra kvantifierade effekter. Eftersom man i cb-analyser utgår från att individerna är de 

bästa bedömarna av sin egen välfärd måste deras preferenser på något sätt kartläggas när 

marknadspriser saknas (exemplet ovan) samt när marknadspriser finns, men inte klarar 

av att mäta individernas preferenser. Detta görs genom att vi via olika metoder försöker 

mäta individernas maximala betalningsvilja (willingnes to pay, WTP) för de fördelar som 

uppstår, exempelvis ökad säkerhet för fotgängare, eller så försöker man mäta det 

kompensationskrav (willingness to accept, WTA) som individerna kräver för att gå med 
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på en försämring (minskad säkerhet för fotgängare). De metoder som står till vårt 

förfogande delas in i revealed preferences respektive stated preferences (Mattsson, 2006). 

Revealed preferences 
Syftet med revealed preferences är att avslöja individernas betalningsvilja. Här vill vi 

utifrån individernas faktiska beteende dra slutsatser om betalningsviljan eller 

kompensationskravet. Det finns en handfull revealed preferences-metoder, men de två 

mest använda är resekostnadsmetoden och hedoniska priser/hedonisk värderingsmetod. 

Resekostnadsmetoden är särskilt lämpad för att mäta värdet av t.ex. ett 

rekreationsområde (Johansson, 1993). Vill vi veta värdet av Kolmårdens djurpark tar vi 

helt enkelt reda på hur långt besökarna färdats och vilka kostnader de haft för att ta sig till 

djurparken. Detta ger oss möjlighet att skatta en efterfrågekurva som visar 

betalningsviljan för att bevara Kolmårdens djurpark.  

     Hedonisk värderingsmetod har använts för härledning av värden på icke-

marknadsprissatta varor, t.ex. buller. Genom att jämföra priser på hus som är likvärdiga i 

alla andra avseenden än avståndet från en trafikerad väg kan man med utgångspunkt i 

prisskillnaden (då husen är exponerade för olika mycket buller) skatta en värdering av 

buller (Hultkrantz & Nilsson, 2004). 

Stated Preferences 
Grundprincipen bakom stated preferences är att via intervjuer försöka få fram hur 

individer värderar en viss effekt, exempelvis buller. Individerna får uppge hur de skulle 

välja eller bete sig i en viss situation. En vanlig intervjumetod kallas discrete contingent 

valuation method (discrete-CVM) och bygger på hypotetiska frågor där respondenterna 

får ta ställning till olika bud gällande om de vill ha en förändring mot att betala (WTP) 

för en förbättring, eller få i ersättning (WTA) för att acceptera en försämring, som 

förändringen medför (Mattsson, 2004). Vilka problem som finns med denna metod 

belyses i avsnitt 3.1.3. 

2.2.4 Diskontering 
I en cb-kalkyl kommer samhällets fördelar och kostnader att uppstå vid olika tidpunkter. 

För att det ska vara möjligt att göra framtida fördelar och kostnader jämförbara med 

fördelar och kostnader som inträffar idag, måste dessa diskonteras. I samband med 

diskonteringen får vi ett problem på grund av förekomsten av inflation. I cb-analyser 

löser vi problemet genom att rensa inflationen och mäta alla fördelar och kostnader i ett 

visst års penningvärde (Mattsson, 2006). I det här steget bör utredaren även fastställa 

reala diskonteringsräntan.7 Valet av diskonteringsräntan kan ofta vara helt avgörande för 

ett projekts lönsamhet. Vi kommer att diskutera mer om detta i kapitel 3, där vi tar upp 

problem med CBA som metod. 

      I samband med diskontering måste vi även beräkna den s.k. nettonuvärdeskvoten 

(NNK). NNK visar hur mycket vi vinner eller förlorar per investerad krona på att 

genomföra ett visst projekt och är därmed ett kraftfullt verktyg vid jämförelse av 

resultaten från olika utredningsalternativ. 

                                                             
7
 För närvarande ligger diskonteringsräntan i Sverige på 4 procent. 
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2.2.5 Känslighetsanalys 
Det är alltid svårt att bedöma hur saker kommer att utvecklas i framtiden. Utredaren är 

ofta osäker på exempelvis vilken diskonteringsränta, vilket värde för mindre buller som 

ska användas eller hur prognoser om framtida trafikutveckling kommer att utvecklas 

(Ibid.). Vi kommer således alltid att vara tveksamma om lämpliga parametervärden i cb-

analysen. Med hjälp av känslighetsanalyser kan vi genom att exempelvis variera 

diskonteringsräntans storlek eller något annat parametervärde undersöka hur känsliga 

cb-analysens resultat är för variationer i olika faktorer. Ett problem med 

känslighetsanalysen är dock att den inte tar hänsyn till osäkerheterna i de enskilda 

variablerna eller parametrarna, vilket kan resultera i att en variabel/parameter med liten 

känslighet för resultatet och stor osäkerhet kan vara viktigare en än variabel/parameter 

med större känslighet, men mindre osäkerhet (Ingvarsson & Roos, 2003).  

2.2.6 Utformning av beslutsunderlag 
Det sista steget i en cb-analys är att ställa samman beräkningarna av fördelar och 

kostnader och utifrån dessa föreslå vilket utredningsalternativ som är mest lönsamt i 

förhållande till 0-alternativet. Det är dock viktigt att poängtera att en cb-analys aldrig kan 

vara lika med beslutet, utan utgör endast ett beslutsunderlag. Det är beslutsfattarna som 

fattar besluten (Ibid.). 
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3 PROBLEM MED CBA SOM METOD 

3.1 Osäkerhet 
Vi kan i en cb-analys vara osäkra om mycket. Nedan diskuteras de allra vanligaste 

aspekterna av osäkerhet i vårt beräkningsverktyg.  

 

3.1.1 Osäkerhet beträffande kalkylvärden och dess skattningsmetoder 
Vi nämnde tidigare att det råder stor osäkerhet kring parametervärdena i en cb-analys. 

Det som ofta gör vår cb-analys osäker kan t.ex. som redan nämnts vara valet av 

diskonteringsränta. Det kan dock även handla om valet av tidshorisont eller hur vi ska 

värdera hälsa eller bättre/sämre miljö. För att återgå till vårt paradexempel om den 

nybyggda bron, kan vi konstatera att vi aldrig med säkerhet kan veta hur många som 

kommer att färdas på bron. Vi kan heller inte vara säkra på hur värdet av restiden 

påverkas av att bron kommer till stånd eller hur stor bullereffekten blir av transporterna 

som kommer att färdas på bron.  

     Ytterligare problem föreligger när det gäller metoderna för att bestämma t.ex. värdet 

för kortare restid eller ökat buller. Det finns därför anledning att komma tillbaka till och 

djupare belysa nackdelarna som finns med de olika skattningsmetoderna vars främsta 

uppgift är som redan nämnts att dokumentera individernas betalningsvilja.  

     Ett uppenbart problem med CVM är att metoden bygger på hypotetiska 

frågeställningar (Boardman et al. 2001). Problemet kan vara att respondenterna inte har 

förmågan att ”värdera” effekten på ett korrekt sätt eftersom de inte tänkt igenom 

situationen ordentligt. Den mest uppenbara svagheten med intervjumetoderna är att 

individer kan ha incitament att agera strategiskt och överdriva sin betalningsvilja genom 

att ange för hög WTP (om de vill se att bron kommer till stånd) eller för låg WTP/hög 

WTA (om de önskar att bron inte kommer till stånd) när de vet att ingen kommer att 

kräva betalning av dem i verkligheten. Ibland kan hög WTP erhållas genom att individen 

känner att det är moraliskt högstående att vara mån om till exempel miljön. Tanken på 

att vara en god samhällsmedborgare och visa en betalningsvilja för en god sak gör att 

WTP blir betydligt högre. Detta brukar på engelska kallas purchase of moral satisfaction 

(Mattsson, 2006). CVM-studier har visat att WTA-värden i allmänhet är större än WTP-

värden. Några rimliga orsaker till ovanstående är att individer är riskogillare och är 

försiktiga vid intervjuer när tiden är knapp och förutsättningarna för eftertanke är 

begränsade (Ibid.). Ett annat troligt motiv till höga WTA-värden är att individer inte vill 

bli av med något som de redan har. Om vi hade frågat en grupp av människor hur mycket 

de är villiga att få i ersättning för att vi inte ska riva bron skulle vi förmodligen få 

överdrivna WTA. Man brukar tala om den s.k. prospect therory (Kahneman & Tversky, 

1979) för att belysa betydelsen av ”utgångspunkten”, dvs. om man har eller inte har 

nyttigheten i fråga. Att förlora någonting som man redan har kan anses värre än att få 

någonting man inte har sedan tidigare. 

     Inte heller revealed preferences är bekymmerfria. Här har vi framförallt problem med 

att vi endast fångar användarens värdering, till exempel endast de som väljer att åka till 
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Kolmårdens djurpark. Det kan dock finnas individer (icke-användare) som aldrig 

kommer att besöka Kolmårdens djurpark, men som har en betalningsvilja för att 

djurparken ska bevaras. Ett annat problem är att besökarna har andra mål med resan än 

att besöka djurparken. Vid intervjuundersökningen bör utredaren därför ha med frågor 

som avslöjar om besökarna har flera mål med sin resa (Mattsson, 2006).  

    Ytterligare ett påtagligt problem är förekomsten av ”extremfall” i vårt stickprov, det 

som på statistikspråk kallas outliers. Om det visar sig att en individ i vårt stickprov har åkt 

1000 mil för att besöka djurparken medan alla andra besökare färdats i genomsnitt 10 

mil, måste vi ta bort personen som åkt 1000 mil eftersom denne skiljer sig mycket från 

övriga individer8 i vårt datamaterial (Ibid.).  

 

3.1.2 Effekter som inte värderas 
Det är som redan påpekats ett antal gånger ovan svårt att värdera sådana nyttigheter som 

det saknas marknader för. Ett område där cb-metoden hittills inte använt monetära 

värden är intrång. Intrånget består dels av det fysiska intrång där mark tas i anspråk, och 

som en väg eller järnväg medför att värdet av närmiljön blir mindre, dels de störningar 

(till exempel buller) som uppkommer av bilar eller tåg. Idag värderas i CBA endast vissa 

av de effekter som trafiken orsakar medan det fysiska intrånget inte alls värderas (SIKA, 

2009a). Hittills har intrång oftast beskrivits i kvalitativa termer och det är då upp till 

beslutsfattaren att bestämma värdet. Ivehammar (2008) föreslår istället att man ställer det 

intrång en väginvestering orsaker mot den faktiska tidsvinst den ger en viss individ. 

Vinsten med detta blir att det är möjligt att skatta till exempel en väginvesterings 

intrångskostnad via de tidsvärden som finns. 

 

3.1.3 Svårvärderade effekter 
En mycket vanlig kritik mot CBA är att man med hjälp av metoden värderar sådant som 

inte kan värderas ur en etisk aspekt (Mattsson, 2004). Ett sådant exempel är värdering av 

liv (hälsa). Kan man egentligen sätta prislapp på en människas liv? När 

Trafikmyndigheten värderar olycksrisk använder de sig av begreppet ett statistiskt liv. 
Notera att det står olycksrisk och inte hälsa eller liv. Det är viktigt att understryka att det 

inte handlar om att värdera liv, utan att värdera förändrade risker för olyckor med dödlig 

utgång. Ett statistiskt liv innebär att ett liv på en anonym person räddas genom 

exempelvis förbättrad trafiksäkerhet. Att man väljer termen ”ett statistiskt liv” beror just 

på att man vill betona anonymitetsaspekten (Mattsson, 2006).  

     Metoder för värdering av förändrade risker bygger på intervjumetoder (se avsnitt 

2.2.3) där individer får uppge sin WTP för en förändring i en viss risk. Genom att 

dividera WTP med riskförändringen, kan värdet av ett statistiskt liv härledas. Hur stort 

värdet på ett statistiskt liv ska skattas till har varit föremål för forskning (Hultkrantz & 

Svensson, 2008). Idag värderas ett statistiskt liv till cirka 22,3 miljoner kronor (SIKA, 

2009a). Förutom dödsfall värderas även andra typer av olycksfall så som; svår skadad, 

                                                             
8
 Om vi ska använda det statistiska språket är ordet ”observationer” det korrekta i det här fallet. 
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lindrigt skadad samt egendomsskada. Tillvägagångssättet för att värdera dessa 

olyckstyper är detsamma som för värdet av ett statistiskt liv.  

Ett problem relaterat till metoderna gällande riskvärdering är att dessa ofta baseras på 

förändringar i små sannolikheter (Mattsson, 2004). Ofta får individerna veta att det rör 

sig om små förändringar i risker för ohälsa eller tidig död. Tabell 2 nedan visar ett 

exempel hämtat från svensk forskning om värdering av risker och åskådliggör problemet 

med små riskförändringar. Carlsson, Daruvala & Jaldell (2008) ställde följande fråga till 

en grupp av individer: 

 

”Tänk dig att din risk att dö i en drunkningsolycka under de kommande 10 åren är 16 på 60 000. Du har 

möjlighet att göra en åtgärd som minskar din risk att dö med 2 på 60 000, och åtgärden kostar 1200 kr.” 

Tabell 2. Exempel på svårigheter med att förstå små riskförändringar 

Källa: Carlsson, Daruvala & Jaldell, 2008 
 

Det är lätt att inse att en riskförändring med 2 på 60 000 är svårbedömt för en individ och 

det är därmed inte säkert att individen förstår vad en minskning med 2 på 60 000 betyder 

just för honom/henne. 

 

3.2 Vilken diskonteringsränta bör vi använda? 
Ett parametervärde som är helt avgörande för cb-analysens resultat är valet av den reala 

diskonteringsräntan. Den samhällsekonomiska diskonteringsräntan skiljer sig från den 

finansiella diskonteringsräntan. Den finansiella diskonteringsräntan tar enbart hänsyn till 

alternativkostnaden för kapital medan den samhälleliga diskonteringsräntan ska 

inkludera samhällets krav på avkastning i form av nyttor och välfärd. Hur stor den 

samhällhälleliga diskonteringsräntan ska vara har ekonomer varit oense om ända sedan 

CBA:s  födelse. Problemet har kretsat kring hur framtida effekter ska diskonteras, dvs. 

om fördelar och kostnader som uppstår om 20-30 år ska anses vara mindre värda än 

motsvarande om 10 år eller om de sistnämnda ska värderas lägre än motsvarande om 

exempelvis två år (Mattsson, 2004). Inom transportområdet används i Sverige idag en 

real diskonteringsränta på 4 procent. Denna diskonteringsränta består av en riskfri ränta 

om 2 procent samt en riskpremie på 2 procent, där riskpremien lagts till för att ta hänsyn 

till den framtida osäkerheten som förväntas stiga (SIKA, 2009a). Samma myndighet 

avråder dessutom att man gör känslighetsanalyser med olika räntesatser. Mattsson 2006) 

kommer fram till slutsatsen att vi bör använda en positiv real diskonteringsränta som inte 

tar hänsyn till risk, dvs. utan en riskpremie i räntan. Hans invändning bygger på följande 

exempel: Anta att den enda skillnaden mellan projekt A och B är vilka kostnader för 

miljön som uppstår om 50 år. Anta att vi vidare vet att kostnaden för projekt A kommer 

att bli 4 mdr kr medan för projekt B är sannolikheten 50 procent att det blir 2 mdr kr och 

50 procent att det blir 6 mdr kr. Detta innebär att projekt B är mer riskfyllt än projekt A. I 

Din risk om du inte går åtgärden 16 på 60 000 

Din risk om du gör åtgärden 14 på 60 000 
Engångskostnad för dig 1 200 kronor 
Din risk minskar med 2 på 60 000 
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och med att projekt B är mer riskfyllt borde det (enligt SIKA:s rekommendationer) 

diskonteras med en högre diskonteringsränta än vad som bör gälla för projekt A, vilket 

kommer att göra projekt B lönsammare eftersom nuvärdet av en framtida kostnad blir 

lägre om man använder en högre diskonteringsränta. Slutsatsen blir att vi kommer att 

välja ett projekt som är mer riskfyllt (Ibid.).  

     En undersökning av mer än 2000 ekonomers val av ränta visar att ekonomer i 

allmänhet rekommenderar avtagande diskonteringsränta över tiden (Boardman et al. 

2001). Utifrån denna undersökning kan bland annat konstateras att ekonomerna ansåg 

att en diskonteringsränta på 4 procent var lämplig när vi har en period på 1-5 år, 3 

procent på mellan (medelfristig) sikt 6-25 år, 2 procent på lång sikt 26-75 år, 1 procent på 

mycket lång sikt 76-200 år samt 0 procent när det rör sig om fördelar och kostnader som 

uppstår om mer än 200 år i tiden. Av undersökningen framkom också att om 

ekonomerna skulle enas hade den reala diskonteringsräntan varit i storleksordningen 2 

procent (Ibid.).  

 

3.3 Hur bör vi göra vid osäkerhet? 
Eftersom osäkerheten i en cb-analys ofta är relaterad till de parametervärden och 

variabelvärden som vi utgår från, bör dessa revideras på något sätt. Som vi redan varit 

inne på spelar s.k. känslighetsanalyser en stor roll. Är vi till exempel osäkra på vilken 

diskonteringsränta vi ska använda bör vi kontrollera resultatens styrka genom att också 

räkna med högre/lägre värden på denna parameter, under förutsättning att dessa är 

rimliga och jämföra med analysen från vårt huvudalternativ (Mattsson, 2006).   

     Ett redskap för känslighetsanalyser är den s.k. Monte Carlo-metoden, där syftet är att få 

en uppfattning om utfallet för de parametervärden som man vill känslighetstesta för. 

Utan att i detalj gå in på metoden kan vi säga att grundprincipen är att med hjälp av ett 

stort antal beräkningar eller simuleringar där varje parameter tillskrivs ett värde från 

respektive fördelning erhålla en sannolikhetsfördelning över utfallet (Ingvarsson & Roos, 

2003). Monte Carlo-analysen görs med hjälp av dator där datorn drar ett värde på våra 

parametrar och räknar därefter ut kalkylresultatet för ett projekt. Detta görs för alla 

utredningsalternativ som är förknippade med projektet. Det som man uppnår med 

Monte Carlo-metoden är att vi med hjälp av ett enkelt stapeldiagram kan åskådliggöra 

nettonuvärden (fördelar minus kostnader) och på så vis få en bild av spridningen runt 

detta värde, men även hur stor sannolikheten är att nettonuvärdet är positivt respektive 

negativt för olika projekt (Mattsson, 2006). 
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4 CBA I PRAKTIKEN INOM SJÖFART 

4.1 Projektval och projektavgränsning  
Sjöfartsverket har inte haft lika många investeringsprojekt att hantera som Banverket och 

Vägverket. Sjöfartsverkets investeringar finansieras inte heller i lika hög utsträckning av 

staten, utan det är ofta enskilda kommuner eller avgifter som betalar investeringarna 

(VTI, 2003). Båda dessa faktorer har bidragit till att cb-analyser inte har varit lika 

frekvent förekommande inom sjöfartsnäringen som inom väg och järnvägsområdet. Alla 

investeringsprojekt som genomförs har samhällsekonomiska effekter som borde 

utvärderas. Även om hamninvesteringar ofta betalas av kommuner och 

farledsinvesteringar ska vara självfinansierade9 bör cost-benefit analyser genomföras. 

Trots allt kan mycket väl en olönsam hamn rent företagsekonomisk visa sig vara lönsam 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

     CBA kan också användas vid strategisk översyn av den verksamhet som bedrivs. 

Samhällsekonomiska kostnader och nyttor uppstår givetvis också i den dagligdags 

pågående verksamheten. Anders Ljungberg (nationalekonom vid Trafikverket), 

påpekade den problematik som finns med Trollhätte kanal där de omfattande 

samhällsekonomiska kostnaderna är kända medan nyttan inte är det.  

     Avgränsning av ett projekt som ska analyseras är inte enkelt. Alla relevanta effekter 

som påverkar samhället bör inkluderas. I detta fall aktualiseras frågan om vad vi menar 

med samhälle. En myndighet har sitt ansvarsområde begränsat till Sverige, vilket medför 

att ”samhället” i Trafikverkets perspektiv är Sverige. Detta kan dock problematiseras då 

vi i dagens värld blir allt mer integrerade och effekter som påverkar övriga världen går 

inte våra grannar eller världssamfundet förbi. Vi bör exempelvis ta hänsyn till alla 

klimataspekter som en investering kan åsamka och inte enbart dem i Sverige. CBA bör 

alltså försöka finna alla effekter som berör Sverige. Ofta går det givetvis att begränsa 

området som påverkas till en lokal del av Sverige (utöver vissa externa effekter). 

Avgränsningen i tid beror på hur länge investeringen eller nuvarande verksamhet 

beräknas kunna fortsätta bedrivas. Enligt ASEK 4 (SIKA, 2009a) ska inte en längre 

kalkylperiod än 40 år förekomma eftersom effekter av en investering längre fram i tiden 

är mycket osäkra. Om projektet beräknas ha längre livslängd ska restvärdet läggas till 

som intäkt kalkylens sista år och diskonteras till nuvärde.  

 

4.2 Identifiering av effekter  
Identifiering av effekter är komplext. Det finns nästan alltid projektspecifika effekter att 

ta hänsyn till. I detta moment är det viktigt att fokusera på skillnaderna i förhållande till 

jämförelsealternativet. Vad är skillnaden mellan dessa båda alternativ? Vilka av 

skillnaderna är nyttor och vilka är kostnader? Mattsson (2006) framhåller att det är 

viktigt att veta att många av de nyttor som uppstår med ett projekt är minskade 
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kostnader (se tabell 7 i avsnitt 5.3). Om exempelvis en ny fyr byggs, minskar risken för 

grundstötningar, vilket innebär att skadekostnaderna inom sjöfarten sjunker.  

     Den första frågan som utredarna bör ställa sig är om det finns några 

investeringskostnader med projektet. Nästa kostnadspost är om det finns några 

driftskostnader som uppstår om projektet genomförs. Detta är de direkta kostnaderna i 

kalkylen. Direkta intäkter kan i sin tur bestå av tidsbesparingar som resenärer gör genom 

att ett projekt minskar restiden. En annan positiv post är om projektet kan minska 

kostnaderna eller öka kapaciteten för godstransporter.  

     Förutom de direkta kostnaderna innebär alla investeringar eller förändringar av 

verksamheter att de indirekta kostnaderna antingen minskar eller ökar. De indirekta 

kostnaderna består i de negativa externa effekter som projekt ger upphov till. Ökade 

sjötransporter innebär ökade buller-och utsläppskostnader. Även sannolikheten för 

olyckor ökar om inte motåtgärder genomförs. Om projektet innebär att ny natur tas i 

anspråk av sjötransporter uppstår intrångskostnader. Alla dessa externa effekter kan 

givetvis också bli positiva om åtgärden som utreds innebär en åtstramning av 

sjötransporterna.  

 

4.3 Kvantifiera och värdera effekter  
Förutom de uppenbara kostnader som uppkommer t.ex. för att investera i ett projekt är 

det ofta mycket osäkert att värdera effekterna av projektet. ASEK-rapporterna från det 

numera nedlagda SIKA är en av de bästa källorna till information om värdering och 

uppdatering av värderingen av olika effekter. Effekter prissätts på ett sådant sätt att de är 

jämförbara med tidigare år. I uppräkning av priset för olika effekter ingår dock inte 

enbart inflation, utan också ökning i inflationsjusterad BNP eftersom en real ökning av 

inkomster antas leda till en högre betalningsvilja för olika effekter (SIKA, 2009a).  

4.3.1 Nytta av ökad kapacitet 
Nyttor är sällan lätta att beräkna i CBA. En vanlig nytta är ökad möjlighet att transportera 

varor. Nyttan består då av det samhällsekonomiska överskott (värdet av transporten 

minus kostnaden att producera den inklusive externa kostnader) som genereras av den 

nya trafik som uppstår. Problemet är dock att mycket av denna transport inte behöver 

vara ny, utan kan vara överföring från andra trafikslag när möjligheten nu finns till fler 

sjötransporter. I dags dato finns dock inga goda verktyg för att bedöma effekter av 

överflyttning från ett trafikslag till ett annat (Trafikverket, 2010). 

4.3.2 Värdering av restid för persontrafik 
En viktig effekt av ett projekt kan vara att det påverkar restiden. Människor värderar sin 

tid relativt högt. Tid är precis som alla andra resurser ändlig och den påverkar oss direkt 

som individer. Om sardellerna har en månads restid är mindre viktigt för oss personligen 

än om vi måste spendera fyra timmar i en båt för att ta oss till en skärgårdsö. Fyra timmar 

i vårt liv kommer i så fall (åtminstone delvis) att konsumeras till detta ändamål och det 

kan inte tas tillbaka. Dessa fyra timmar har en alternativ användning och om en åtgärd 

leder till minskad restid är detta givetvis en intäkt i form av minskade kostnader. 
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Kostnaden för restid, försening, trängsel har beräknats av SIKA, där senaste 

uppdateringen genomfördes i ASEK 4 och redovisas i tabell 2.  
 

Tabell 2. Värdering av tid för privat- och tjänsteresor, kr per timme, prisnivå 2006 

Persontrafik   

 Privata resor Tjänsteresor 

Åktid korta resor 51 kr 275 kr 

Åktid långa resor 102 kr 275 kr  

Resosäkerhet kort resa 46 kr 248 kr  

Resosäkerthet lång resa 92 kr 248 kr 

Trängseltid kort resa 76 kr 412 kr  

Trängseltid lång resa 153 kr 412 kr 

Förseningstid kort resa 127 kr 688 kr 

Förseningstid lång resa 255 kr 688 kr 

Källa: ASEK 4 (SIKA 2009a) 

Även om godsets restid inte är lika högt värderad som personers restid så har den ett 

värde. Varor binder upp kapital och långa transporter innebär att det uppstår nya 

kostnader i form av räntekostnader. Därför finns även beräkningar för godstransporters 

restidskostnad. Dessa värden återges i tabell 3. 

Tabell 3. Värdering av tid för gods, kr per tontimme, prisnivå 2006 

Kostnad för godstransporter prognos år 2020  

Varugrupp  Kr/tontimme Försening 

Kr/tt 

Riskminimering 

Kr/tt   

Jordbruk 0,79 1,6 1,6 

Rundvirke 0,05 0,11 1,5 

Övriga trävaror 0,2 0,42 1,5 

Livsmedel 1,99 3,97 1,5 

Råolja 0,21 0,44 1,6 

Oljeprodukter 0,43 0,86 1,6 

Järnmalm och skrot 0,11 0,21 1,1 

Stål 1,3 2,59 1,5 

Papper och pappersmassa 1,13 2,27 1,5 

Jord och sten 0,1 0,18 1,1 

Kemikalirer 2,29 4,59 1,6 

Färdiga industriprodukter 7,66 15,32 3 

Källa: ASEK 4 (SIKA 2009a) 
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4.3.3 Buller 
Fartyg bullrar precis som all annan trafik. Idag finns dock enbart bullervärdering för 

vägtrafik (SIKA, 2010). För att dessa värden ska vara tillämpbara inom sjöfarten krävs att 

människor och djurvärden reagerar på detta buller på ett likvärdigt sätt. Bullerstörningar 

skiljer sig dock åt och det är inte enbart bullerstyrkan (mätt i decibel, dB) som avgör 

vilket kostnad som uppstår. Bullerkostnaden är reell, men för att denna ska kunna 

värderas monetärt krävs mer forskning inom detta område.  

4.3.4 Olyckor 
Sjöfartstrafiken är inte förskonad från olyckor. De senaste tio åren blev 62 människor 

svårt skadade och 16 personer omkom i sjöfartsnäringen i Sverige. I genomsnitt dog 1,6 

personer i sjötrafiken och 6,2 personer skadades svårt (SIKA, 2009a). Risker finns 

givetvis för ännu större skador om riktigt stora katastrofer inträffar som exempelvis 

Estonias förlisning. För att bättre skatta den verkliga kostnaden för olyckor krävs en 

djupare analys med datamaterial över en längre tidsperiod samt att bedömningar av 

säkerhetsutvecklingen inom sjöfartnäringen inkluderas.  

     Enligt ASEK4 (SIKA, 2009a) värderas ett statistiskt liv till 22,3 miljoner kronor och 

värdet av en svår skada beräknas till 4,1 miljoner kronor (i denna beräkning ingår 

kostnader för uppskattad riskvärdering samt faktisk materiell kostnad). Kostnaden för 

olyckor med dödlig utgång i sjöfarten kan uppskattas till ungefär 35,7 miljoner kronor 

(1,6 * 22,321 = 35,7). Kostnaden för olyckor med svårt skadade inom sjöfarten kan 

uppskattas till ungefär 25,7 miljoner kronor (6,2 * 4,147 = 25,7). Den uppskattade årliga 

kostnaden för mänskliga skador inom sjöfarten uppgår till ungefär 60 miljoner kronor.  

     Personskadekostnaden per ton transporterat gods eller passagerare är således mycket 

låg. Det finns dock andra skador som t.ex. miljöskador från ett oljeutsläpp som skadar 

kustnäringen eller skador på gods och skepp. För dessa kostnader finns det ingen 

sammanställning. Det skulle definitivt vara mycket intressant att utreda detta vidare. För 

tillfället rekommenderar SIKA att inte inkludera dessa i beräkningen av kostnaden för 

ökade transporter då den externa effekten anses vara obetydlig (SIKA, 2010). Vi är av 

samma uppfattning och menar att det för tillfället enbart är relevant i projekt som 

förändrar sjösäkerheten radikalt, t.ex. nya effektivare säkerhetsåtgärder. Samtidigt tycker 

vi det är mycket viktigt att övriga olyckskostnader utreds.  

4.3.5 Kostnad miljöföroreningar hamn  
Enligt (SIKA, 2010) bör emissioner i hamn värderas på samma sätt som emissioner i 

övrigt värderas i den stad som hamnen är en del av. Mellan år 2003-2004 genomfördes en 

utredning på uppdrag av SIKA där kostnaden för dieseldriven elproduktion i hamn 

uppskattades. Huvudantagandet var att fartygen i genomsnitt behövde 15 procent av 

marschfartkonsumtion av bunkerolja för att producera tillräckligt med el. Det innebär att 

ca 80 miljoner liter bunkerolja används till elproduktion (Ibid.). En fjärdedel av detta 

beräknas ge upphov till utsläpp i form av 76 ton svaveldioxid, 830 ton kväveoxider och 

4200 ton koldioxid (Ibid.). Det totala utsläppet blir således 304 ton svaveloxider, 3320 

kväveoxider och 16800 ton koldioxid.  
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 Kostnaden för detta är beroende på hamnens lokalisering och antalet invånare som 

drabbas. Enligt ASEK 4 (SIKA, 2008) beräknas kostnaden för utsläppen i två steg där 

man först multiplicerar 0,029 med ventilationsfaktorn10 och tätortens invånarantal 

upphöjt till 0,05. När detta är genomfört multipliceras det framtagna värdet med värdet 

för utsläpp som inte inträffar i en tätort (Ibid.). Det mesta av det svenska kustområdet 

tillhör ventilationsfaktor 1 och 2 (1,0) medan norra Svealand och södra Norrland har 

ventilationsfaktor 3 (1,1) och huvuddelen av Norrlands kustland ventilationsfaktor 4 

(1,4) (Ibid.). Detta samband illustreras i formel (1) nedan. 

Y = 0,029 × Fv × B0,5 × Ki                     (1) 

 
Där: 

Y = total kostnad för miljöföroreningar i hamnområdet 

Fv = ventilationsfaktorn  

B = befolkningsmängd i tätorten 

Ki= kostnad för enskilt utsläpp 

 

Ett nytt lagförslag om att minska elskatten för landansluten el till fartyg från 28 och 18,5 

öre per kWh (18,5 öre per kWh är skattesatsen i norra Sverige) till 0,5 öre per kWh 

kommer förmodligen att minska användningen av bunkerolja för elproduktion i hamn 

(SIKA, 2010). Lagförändringens påverkan på bunkeroljakonsumtionen är också något 

som påverkar intresset av en fortsatt utvärdering om hur dessa tätortsnära utsläpp 

utvecklas.   

4.3.6 Sjöfartens utsläpp utanför tätorten  
Kostnaderna för regionala utsläpp av svaveloxider värderas till 25 kr/kg, kväveoxider till 

75 kr/kg och utsläpp av organiska föreningar till 38 kr/kg, enligt ASEK 4 (SIKA, 2008). På 

grund av att sjöfartsutsläppen av svaveloxider i mindre utsträckning än kväveoxider 

deponeras på land, där det gör större skada, förordar en utredning att de endast ska 

värderas till 75 procent av ASEK-värdet (Sjöfartsverket, 2004). Detta innebär att 

kostnaden för svaveloxid inom sjöfart i så fall ska skattas till 19 kr/kg. 

     Kostnaden för utsläpp av koldioxid har ASEK 4 (SIKA, 2008) värderat till 1,50 kr/kg 

utsläpp. SIKA menar dock att denna värdering är högst osäker och borde ses över. 

Grunden för värderingen av koldioxid till 1,50 kr/kg var det transportpolitiska målet att 

koldioxidutsläppen år 2010 skulle sjunka till 1990 års nivå. Dagens mål för reduktion av 

koldioxidutsläpp är mycket ambitiösare. Därför rekommenderar ASEK 4 att större 

projekt med betydande klimatpåverkan bör använda alternativa värderingar i 

känslighetsanalyser. SIKA anger själv värderingen 3,5 kr/kg som ett alternativ.  
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 Ventilationsfaktorn är en parameter som varierar beroende på vilken ventilationszon orten befinner sig i. 
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Passagerarfartygen beräknades år 2008 släppa ut 185 ton koldioxid, 2 ton kväveoxider 

och 0,4 ton svaveloxider per år (SIKA, 2010). Detta ger en kostnad för koldioxidutsläpp 

från 277,5 miljoner kronor eller högre (beräknat med en värderad kostnad för koldioxid 

på 1,50 kr/kg). Kostnaden för utsläpp av kväveoxider utgör 150 miljoner kronor och 

slutligen värderas utsläppet av svaveloxid till 7,6 miljoner kronor. Den totala kostnaden 

för utsläpp av passagerarfartygen utgör 435,1 miljoner kronor. Detta innebär enligt 

Sjöfartsverket att kostnaden för utsläpp utanför hamnområdet är 0,52 kronor per 

passagerarkilometer (Ibid.). En sammanställning över utsläpp samt kostnaden för 

utsläpp från passagerarfartyg åskådliggörs i tabell 4.  

Tabell 4. Utsläpp passagerarfartyg 

 Utsläpp i 1000 ton Kostnad i miljoner 

Koldoxid  185 277,5 

Kväveoxider 2 150 

Svaveloxider  0,4 7,6 

Total kostnad   435,1 

Källa: SIKA 2010 

Godstrafiken beräknades år 2008 släppa ut 656, 9 ton koldioxid, 15,5 ton kväveoxider, 

7,8 ton svaveloxider och 0,27 ton organiska föreningar (Ibid.). Detta innebär att 

godstrafikens kostnad för utsläpp av koldioxid utgör minst 985 miljoner kronor (utifrån 

ett koldioxidpris på 1,50 kr/kg). Kostnaden för sjöfartens utsläpp av kväveoxider uppgår 

till 1 166 miljoner kronor. Svavelutsläppens kostnad är 146 miljoner kronor. Slutligen, en 

mindre kostnad i sammanget är kostnaden för utsläpp av organiska föreningar som 

uppgår till 10 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden för utsläpp utanför 

hamnområden utgör 2307 miljoner kronor. Kostnaden per ton kilometer beräknas då till 

ungefär 0,0643 kr (Ibid.). En sammanställning över utsläpp samt kostnaden för utsläpp 

från godstrafik visas i tabell 5. 

Tabell 5. Utsläpp godstrafik 

 Utsläpp i 1000 ton Kostnad i miljoner 

Koldoxid 656,9 985 

Kväveoxider  15,5 1 166 

Svaveloxider  7,8 146 

Organiska föreningar 0,27 10 

Total kostnad   2307 

Källa: SIKA 2010 

 

4.3.7 Kostnaden för intrång 
Ytterligare en kostnad som kan uppstå är att en farled eller en ny hamn tar miljön i 

anspråk. Detta är en mycket svårvärderad effekt och ASEK 4 (SIKA, 2008) 

rekommenderar att projektets intrångseffekter ska beskrivas i en 

miljökonsekvensbeskrivning. Dels innebär intrånget att miljön inte i lika hög 
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utsträckning kan användas av medborgarna, men också kostnaden för att detta tar miljö i 

anspråk. Medborgarnas förlust kan uppskattas med hjälp av stated preferences-metoder, 

men effekterna på miljön är mycket svårvärderade. Det är mycket svårt att uppskatta 

värdet av ett ekosystem som rubbas eller att hotade djur och växtarter riskerar att dö ut. 

En försiktighetsprincip skulle kunna vara att man ser till att alltid skapa en likvärdig 

biotop för hotade arter, vilket därmed också skapar en monetärt värderad miljökostnad 

för intrång. För att CBA ska genomföras likvärdigt mellan de olika trafikslagen måste 

dock detta sättas i system för dessa också.  

     För att få en effektiv värdering av intrång i framtiden bör en gemensam översyn mellan 

trafikslagen genomföras. Om det visar sig att det är kostsamt att värdera miljökostnader 

monetärt kan en miljökonsekvensbeskrivning vara ett första steg i intrångsanalysen. Om 

miljökonsekvensbeskrivningen finner att intrångseffekterna (på miljön) skulle kunna 

vara allvarliga blir nästa steg att värdera effekterna i monetära termer. 

 

4.4 Diskontera  
Diskonteringsräntan består enligt ASEK definition av fyra komponenter; nämligen 

tidspreferenser, real tillväxt i konsumtion, elasticiteten för individers marginalnytta för 

konsumtion och eventuellt en riskpremie (Ibid.). Den samhällsekonomiska 

diskonteringsräntan beskrevs i formeln nedan: 

 

i = z + (g × n)            (2)

                             

Där: 

 

i = den samhällsekonomiska diskonteringsräntan 

z = tidspreferenser, att en nytta idag är bättre än en nytta imorgon  

g = tillväxt i konsumtion per capita 

n = elasticitet för individers marginalnytta av konsumtion  

 

Tidspreferensen består i att man vanligtvis värderar konsumtion idag högre än 

konsumtion i framtiden. Det finns de som argumenterar emot denna del av 

diskonteringsräntan eftersom den diskriminerar framtida generationer för projekt med 

mycket lång livslängd. Komponent två och tre är dock helt självklara eftersom man måste 

ta hänsyn till att en fortsatt tillväxt innebär att vi blir rikare i framtiden och därmed har 

råd med mer då. Dagens generation ska inte ha mindre utrymme för övrig konsumtion 

än framtida generationer. Den fjärde komponenten är också diskutabel och bygger på att 

vi är osäkra på hur framtidens ekonomier kommer att utvecklas (Ibid.). 

     I dagsläget rekommenderar ASEK (Ibid.) en samhällsekonomisk kalkylränta på fyra 

procent som inkluderar risk. Mattsson (2006) vill inte ha en riskpremie inräknad med 

goda skäl. Enligt en amerikansk enkätundersökning anser många ekonomer att 4 procent 

är ”rätt” ränta för projekt med 1-5 års livslängd medan projekt med längre livslängd bör 

ha lägre ränta (Boardman et al. 2001). I dagsläget är det dock den 4-procentiga 
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kalkylränta från ASEK som används inom transportsektorn i Sverige. Att frångå det vore 

att frångå en likvärdig värdering mellan transporslag. Det finns flera faktorer som tyder 

på att standardräntan bör ändras. Likvärdigheten är dock viktigare, sjöfarten måste räkna 

med samma kalkylränta som övriga transportslag. Kalkyllängden bör enligt ASEK inte 

vara längre än 40 år eftersom det är mycket svårt att bedöma effekter längre fram i tiden. 

Om projektet beräknas ha längre livslängd ska ett restvärde beräknas och räknas som en 

ytterligare nytta med projektet. ASEK 4 (SIKA, 2008) föreslår att en enkel 

restvärdesmetod används där återstående livslängd divideras med total livslängd och den 

erhållna kvoten multipliceras med investeringskostnaden.  

     Projekt ska inte enbart diskonteras, utan också transformeras till konsumenternas 

värdering (så kallade konsumentkronor). Resurser som tas i anspråk av ett projekt har ett 

pris före skatt och ett annat pris med punktskatter och moms inräknat. Vanliga 

konsumenter måste betala dessa skatter och deras jämviktsvärdering för exempelvis 

makadam bli då priset inklusive moms (eftersom de måste betala skatten anpassar de sin 

efterfrågan till det pris de måste betala). Det genomsnittliga värdet för mervärdesskatt 

och andra indirekta skatter kallas skattefaktor 1 och är enligt ASEK 4 (Ibid.) 1,21. 

Produktionskostnader ska alltså multipliceras med denna faktor.      

     Skatter påverkar dock inte enbart värderingen av varor och tjänster utan har också 

snedvridande effekter. Mervärdeskatten gör exempelvis att en person inte köper den där 

glassen som den tycker är värd 10 kronor (fast det är den egentliga kostnaden utan skatt). 

Köpet som inte blir av innebär en välfärdsförlust då konsumenten inte får njuta av 

glassen som konsumenten egentligen skulle ha köpt. Om projektet är skattefinansierat 

ska även denna välfärdsförlust inkluderas. Denna kostnad inkluderas med hjälp av 

skattefaktor 2. I ASEK 4 (Ibid.) är skattefaktor 2 1,0 (vilket innebär att den inte påverkar 

resultatet), tidigare i ASEK 3 var skattefaktor 2 dock 1,3. Anledningen till detta är att 

infrastrukturprojekt också bidrar till positiva effekter på produktiviteten (SIKA, 2008). 

Skatten kan exempelvis leda till minskat arbetsutbud medan infrastrukturprojekt kan öka 

arbetskraftsutbudet, eftersom infrastruktur kan underlätta arbetspendling.  

 

4.5 Känslighetsanalys och utforma beslutsunderlag  
Känslighetsanalys är vanskligt och åsikterna går isär om hur detta bör genomföras. 

Mattsson (2006) presenterar flera alternativ på hur detta kan hanteras. Monte Carlo-

metoden är det mest utförliga där utfallet presenteras i en sannolikhetsfördelning. Detta 

är mycket intressant och bör utvecklas gemensamt så att känslighetsanalyserna blir 

bättre. För att transportslagen ska bedömas likvärdigt måste CBA inom sjöfarten 

använda samma känslighetsanalyser som inom järnväg- och vägsektorn.     

     ASEK 4 (SIKA, 2008) rekommenderar känslighetsanalys för projekt över 1 miljard 

kronor. I känslighetsanalysen bör det enligt ASEK ingå intervall och punktskattningar för 

trafiktillväxt, miljöutsläpp (och då i synnerhet koldioxid eftersom den egna värderingen 

antas vara fel), investeringskostnader och förseningskostnader. Däremot förespråkas 

ingen känslighetsanalys för diskonteringsräntan som exempelvis HEATCO (ett 

harmoniseringsprojekt från EU) förespråkar (Ibid.). Åsikterna går isär om hur 

känslighetsanalyser bör genomföras. Ett alternativ som diskuterades i teorikapitlet var att 
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genomföra en Monte Carlo-analys. Vi har därför valt att genomföra en egen sådan och 

detta beskrivs nedan. En mer detaljerad förklaring av vårt tillvägagångssätt redovisas i 

bilaga 1. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Monte Carlo-analys 

 

I vårt exempel utgår vi från en hypotetisk cb-analys med en kalkylperiod på 30 år och 

med sex olika parametrar; ränta, externa effekter, investeringskostnader, intäkter, 

driftskostnader och ett restvärde. Vi antog att samtliga dessa parametrar inte exakt kunde 

skattas, utan att det fanns en viss osäkerhet. Det bör uppmärksammas att 

slumpgeneratorn i mindre avancerade kalkylprogram som exempelvis Excel har en del 

brister. Programmet ger ingen möjlighet att dra en sann sekvens av slumptal (Baretto & 

Howland, 2006).  

     I vår enkla analys finns inga värden som har mer sannolika än andra, utan det enda vi 

vet är det lägsta respektive högsta värde som parametrarna kan anta. Dessa värden 

redovisas i tabell 6. 

 
Tabell 6. Maximum och minimum värden för parametrarna i Monte Carlo-analysen 

 Min  Max 

Ränta 2 % per år 7 %  

Externa effekter -0,5 miljoner per år -0,75 miljoner per år 

Investeringskostnader -50 miljoner -55 miljoner 

Intäkter 3 miljoner per år 5 miljoner per år 

Driftskostnader -0,6 miljoner per år -0,8 miljoner per år 

Restvärde 15 miljoner 20 miljoner 
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Med maximum och minimum som gränser har vi låtit Excel slumpmässigt ”dra” värden 

för parametrarna. Dessa iterationer av parametrarna har sedan summerats till en 

iteration av nettonuvärdet. Nettonuvärdet blir då en första iteration som krävs för att 

bygga ett Monte Carlo-diagram. Genom att upprepa detta 9 999 gånger får vi tillräcklig 

mängd observationer för att få ett normalfördelat reslutat i Monte Carlo-diagrammet 

(som kan ses i figur 1 på föregående sida). Vi har således på relativt kort tid lyckats skapa 

en Monte Carlo-simulering för ett enklare CBA-projekt. För mer komplicerade CBA som 

tar hänsyn till effekter som exempelvis risken för en ny Estonia-katastrof krävs en annan 

typ av Monte Carlo-simulering. Det räcker i dessa fall inte enbart med max och min 

eftersom det förekommer värden långt utanför de normala, som bara inträffar 

undantagsvis. För enklare CBA är dock metoden som vi använt fullt tillräcklig.  

 

4.6 Beslutsunderlag 
Uppgiften som cb-analysen genomför är att ge goda beslutsunderlag till beslutsfattarna. 

När fördelar och nackdelar har diskonterats och vägts samman finns det ytterligare en 

beräkning som bör genomföras för att ge ett fullgott beslutsunderlag. Denna extra 

beräkning är nettonuvärdeskvoten (NNK). Nettonuvärdeskvoten är nettonuvärdet 

(differensen mellan den diskonterade nyttan och de diskonterade kostnaderna) dividerat 

med nuvärdet av investeringskostnaden. Om alla investeringskostnader uppstår direkt 

behöver de inte diskonteras. Med hjälp av NNK kan man välja det projekt som är mest 

samhällsekonomiskt lönsamt. Om CBA genomförs på ett likvärdigt sätt för de andra 

transportslagen kan man till och med välja det lönsammaste bland dem.  

     Det är dock viktigt att påpeka att det råder osäkerhet om värderingen av de flesta 

effekter som ett projekt kan medföra. Känslighetsanalyser är mycket viktiga, men de kan 

inte fånga upp effekter som inte är värderade, som exempelvis miljökostnad för intrång. 

Därför går det inte enbart att utgå från nettonuvärdeskvoten vid val av 

investeringsprojekt. 
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5 EN CBA - EXEMPLET TROLLHÄTTE 
KANAL 
År 2000 genomförde konsultföretaget VBB VIAK på uppdrag av Sjöfartsverket en cb- 

analys av Trollhätte kanal. Den samhällsekonomiska bedömningen gällde huruvida det 

var lönsamt att bygga nya slussar i Trollhätte kanal. Härnäst kommer vi att redogöra hur 

väl VBB VIAK genomfört den samhällsekonomiska bedömningen, och om motiverat, 

kritisera tillvägagångssättet. Bedömningen görs bl.a. utifrån en analys av vilka alternativ 

som utretts, vilka effekter som räknats med, vilka antaganden som gjorts etc. 

 

5.1 Trollhätte kanal 
Trollhätte kanal är länken som förenar Vänern med västkusten. Kanalen började 

planeras av Gustav Vasa på 1500-talet, men stod färdig först år 1800. Genom den 82 km 

långa kanalen transporteras varje år flera miljoner ton gods och ungefär 4000 fritidsbåtar. 

Nivåskillnaden på 43,8 meter mellan havet och Vänern hanteras med hjälp av sex slussar. 

Kanalen ägs och administreras av Sjöfartsverket (Nationalencyklopedin).  

     Under 1970-talet var fartygstransporterna som störst och då transporterades hela 4 

miljoner ton gods genom Trollhätte kanal. Vid år 2000 hade denna mängd sjunkit till 

något mindre än 3 miljoner ton gods. I dagsläget transporteras ungefär en tredjedel av 

godstrafiken mellan Vänerregionen och Göteborg/Västerhavet med fartygsfrakt (VBB 

VIAK, 2000).  

 

5.2 Från plan till genomförande 
En utbyggnad av slusskapaciteten i Trollhätte kanal diskuterades under många år. Skälet 

till utbyggnaden av kapaciteten i slussarna har varit att stärka näringslivet i 

Vänerregionen genom goda transportmöjligheter samt minska avståndshandikappet till 

huvudmarknaden i Europa (Ibid.)  

   Under år 1997 genomförde Sjöfartsverket en förstudie om att bygga nya slussar i 

Trollhätte kanal och där anläggningskostnaden uppskattades till 2 miljarder kronor. 

Hösten år 1999 gav Sjöfartsverket konsultföretaget VBB VIAK Trafikplanering och VBB 

Anläggning i Göteborg i uppdrag att genomföra en cb-analys av att bygga nya slussar i 

Trollhätte kanal (Ibid.). 

 

5.3 Granskning av VBB VIAK:s cb-analys 
Den cost-benefit anlys som resulterade i rapporten Samhällsekonomisk analys avseende 

utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal gjordes i samråd med SIKA samt företrädare för 

sjöfart, rederier, skeppsbyggare, hamnar och industrier i Vänerregionen. I cb-analysen 

jämförs två slussalternativ med varandra. Utredningsalternativet (UA) utgörs av 
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nybyggnation av nya och större slussar medan jämförelsealternativet (JA) innebär 

upprustning av befintliga slussar (Ibid.). 

Av kalkylresultatet framgår att investeringar i nya slussar inte kan motiveras 

samhällsekonomiskt. VBB VIAK konstaterar att investeringskostnaden i nya slussar är 

fem gånger högre än kostnaden för att rusta upp de befintliga slussarna och att 

samhällsnyttorna blir för små med de relativt begränsade godsflöden som Vänerregionen 

med omland genererar. Ett annat skäl till att investeringar i nya slussar inte bedömdes 

lönsamt är det begränsade djupgåendet på 5,4 meter som utgör ett hinder då större 

fartygs lastkapacitet inte kan utnyttjas till fullo (Ibid.). De samlade nyttorna beräknades 

till 412 miljoner kronor och nettonuvärdeskvoten (NNK) uppgick till -0,79, vilket 

innebär att samhället beräknas få tillbaka 21 öre för varje investerad krona. I sin kalkyl 

har VBB VIAK dock felaktigt betecknat nettonuvärdeskvoten (NNK). Utredarna 

betecknar NNK som NNV. Dessa storheter är dock två helt olika saker. NNV är en 

åtgärds nettonuvärde, dvs. åtgärdens kostnad minus dess nytta. 

     Tabell 7 sammanfattar kalkylresultatet och visar differensen mellan åtgärden att bygga 

nya slussar (UA) och upprustning av befintliga (JA). Således innebär ett negativt tecken i 

kalkylen en minskad kostnad. Kalkylförutsättningarna för den samhällsekonomiska 

bedömningen byggde på SIKA:s rekommendationer vid den aktuella tidpunkten, dvs. år 

2000. Kalkylräntan sattes till 4 procent och kalkylperiodens längd uppgick till 30 år, både 

i UA och JA (Ibid). 

 

Tabell 7. Sammanfattning av nettokostnad för investering i nya slussar i jämförelse med 

upprustning av befintliga slussar 

Post UA-JA 

Miljoner kronor 

Investeringskostnad i slussarna ökar 1976 

Driftkostnad för slussarna minskar -238 

Tranportkostnad fartyg ökar 1399 

Transportkostnad lastbil minskar - 277 

Transportkostnad tåg minskar -1546 

Miljökostnad fartyg ökar 570 

Miljökostnad lastbil minskar -14 

Miljökostnad tåg minskar -278 

Vägunderhåll, vägolyckor, trängsel minskar -1 

Godstiden, kapitalbindningen minskar vid nya slussar -11 

Kortare restider för personresor på Norge-

Vänernbanan 

-16 

Totalt 1564 

  Källa: VBB VIAK  
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5.4 Hur skulle man ha gjort kalkylen annorlunda?  
Med utgångspunkt i vårt exempel om Trollhätte kanal kommer vi härnäst att redogöra 

för hur VBB VIAK skulle ha gått tillväga, enligt vår mening, i cb-analysen för Trollhätte 

kanal. 

 

Projektval och projektavgränsning 
Vår bedömning av VBB VIAK:s cb-analys är att kalkylen kan ses som ofullständig då 

kanalens fullständiga samhällsekonomiska betydelse inte utretts. Detta har bl.a. sin 

utgångspunkt i vilka alternativ som studerats. I föreliggande fall omfattas kalkylen av 

förvisso två olika handlingsalternativ, men endast av ett utredningsalternativ (UA). 

Effekterna av en föreslagen åtgärd bör enligt vad vi kom fram till i avsnitt 2.2.2 ställas i 

förhållande till att åtgärden inte kommer till stånd, dvs. ”med” slussar bör jämföras med 

alternativet “utan” slussar. Detta fick även andra konsekvenser och medförde att endast 

skillnaden i nytta mellan de två alternativen redovisades. UA:s respektive JA:s 

samhällsekonomiska lönsamhet framgår inte av cb-analysen. 

 

Identifiering av effekter 
Identifiering av effekter är som redan tidigare nämnts en komplex process. Man kan 

därför här diskutera huruvida den genomförda kalkylen bygger på rimliga prognoser. I 

rapporten framgår att prognoserna för framtida scenarier för gods- och trafikutveckling 

bygger på intervjuer med företrädare för sjöfart, rederier, hamnar, skeppsbyggare och 

industrier i Vänernregionen. I andra fall har prognoserna baserats på “viss subjektiv 

uppdatering och anpassning”, om vi ska tala med utredarnas egen jargong. Vi anser att 

prognoser för framtida trafik bör lämpligen göras av Trafikanalys11 vars främsta uppgift 

är att ha ett övergripande ansvar för de prognoser och prognosmetoder som ligger till 

grund för cb-analyser som görs i Sverige.  

 

Kvantifiering och värdering 
Ytterligare en brist i kalkylen är att den samhällsekonomiska bedömningen av 

miljöeffekterna av byggandet av nya slussar negligeras. Någon förklaring till varför detta 

ej behandlas framgår inte, utan utredarna föreslår endast att en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver komplettera deras kalkyl vid ett eventuellt beslut 

om att bygga nya slussar. Däremot redovisas de miljömässiga effekterna av förändrad 

trafikering, vilket får betraktas som positivt.  

     Ett antagande som gjorts och som bör kritiseras är det faktum att kalkylens 

miljöeffekter bygger på antagandet att det råder konkurrensneutralitet mellan väg, 

järnväg och sjöfart eller med andra ord att marginalkostnadsprissättning tillämpas. Detta 

är dock något som sällan tillämpas i praktiken (SIKA, 2004).  

En annan kritik värd att framföras är att kalkylen inte redovisar hur sysselsättningen i 

regionen påverkas av de nya slussarna. Detta är en mycket viktig effekt att ta hänsyn till i 

                                                             
11

 Trafikanalys har tagit över SIKA:s arbetsuppgifter från den 1 april 2010. 
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kalkylen eftersom utredarna kommer fram till slutsatsen att Trollhätte kanal är en viktig 

resurs för Vänerregionen. 

 

Känslighetsanalys 
Vi konstaterade i kapitel 3 att cb-analyser alltid bygger på en mängd antaganden, vilket i 

sin tur påverkar kalkylens slutliga utfall. Det är därför viktigt att man genomför 

känslighetsanalyser för kritiska parameter- och kalkylvärden. Vår genomgång visar att 

VBB VIAKS:s kalkyl brister på denna punkt. Någon känslighetsanalys genomfördes 

aldrig, vilket innebär att osäkerheten i kalkylen inte hanterats på ett tillfredsställande sätt.  

Vi hade i detta fall valt att genomföra en Monte Carlo-analys för att ta hänsyn till osäkra 

variabler och parametrar samt osäkra prognoser. 

 

Beslutsunderlag 
Man kan avslutningsvis konstatera att cb-analysen som VBB VIAK genomförde har 

gjorts på ett korrekt sätt, men med vissa betydande brister. Det finns med andra ord 

anledning att utarbeta en kalkyl som bättre belyser Trollhätte kanals samhällsekonomiska 

betydelse i sin helhet, dvs. med ett handlingsalternativ där antagandet görs att kanalen 

inte existerar längre. Endast då kan cb-analysen utgöra ett effektivt beslutsunderlag och 

underlätta för beslutsfattare att fatta rationella beslut. 
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6 FRAMTIDENS CBA INOM SJÖFART 

6.1 En likvärdig CBA 
I föreliggande uppsats har vi konstaterat att cb-analyser inte använts lika frekvent inom 

sjöfart som för exempelvis väg och järnväg. Metodologiskt skiljer sig sjöfartskalkylerna 

från de ovan nämnda. Det är mycket olyckligt då de samhällsekonomiska 

bedömningarna inom sjöfarten inte helt och hållet är likvärdiga med dem som utförs 

inom andra områden. Nu när Trafikverket ska ansvara för cb-analyserna inom hela 

transportsektorn finns ett gyllene läge att utveckla en gemensam metod.  

      Vi ser ASEK: s rapporter som ett fundament för en samsyn för cost-benefit analyser. 

Utifrån det vi redovisat tidigare i uppsatsen är det tydligt att ASEK:s rapporter varken är 

heltäckande eller konsistenta med modern CBA-teori. Detta till trots är det dock 

fortfarande av yttersta vikt att trafikslagen kan bedömas likvärdigt. Om sjöfart-CBA 

bedöms på ett sätt och väg-CBA genomförs annorlunda riskerar de att leda till utfall där 

det projekt som egentligen är mest lönsamt inte genomförs. Ett felaktigt val av 

transportmedel skulle då genomföras.  

     Antag att det finns många projekt att välja mellan. Det projekt som då genomförs bör 

rimligen ha en hög NNK, vilket innebär att ”mindre” fel i effektvärdering eller 

känslighetsanalys inte påverkar projektets lönsamhet nämnvärt. Detta skulle dock kunna 

drabba olika transportslag då exempelvis koldioxidvärderingen i hög grad påverkar 

järnvägens lönsamhet. Utveckling av CBA är därmed knappast mindre viktig än likvärdig 

metod. Utveckling tar dock tid och kräver mycket resurser. En gemensam metod kan 

Trafikverket sammanställa redan idag. Därför menar vi dock fortfarande att det är 

viktigast att först implementera en standardiserad metod för cost-benefit analys. Detta 

område ska ses som den högsta prioriteringen i dagsläget. 

     En anledning till att en standardiserad metod för CBA kan tyckas meningslös är 

beslutsfattares förkärlek för att predestinera pengar till olika trafikslag. 

Sjöfartsinfrastrukturen har tidigare inte i särskilt hög utsträckning finansierats av staten 

och därför kanske politikerna är ovilliga till sådana investeringar trots att de är lönsamma 

sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi kan enbart instämma i att politikerna måste 

fatta besluten, men som Mattsson (2006) tydligt påpekar är det utredarnas uppgift att ge 

beslutsfattarna det bästa underlaget. Det bästa underlaget är fortfarande en cb-analys 

som gör det möjligt för politikerna att jämföra med andra intressanta 

investeringsalternativ. Detta skulle kunna vara en möjlighet både för sjöfartsnäringen och 

politiker att få nya perspektiv på infrastruktur och att själva standardiseringen och 

användandet kan bidra positivt till samhällsekonomin.  

 

 



KAPITEL 6 

Framtidens CBA inom sjöfart 
 

  
33 

6.2 Utvecklingsområden  

Utsläpp från hamn 
Utsläpp från hamn är en mycket intressant aspekt av cb-analyser som har en stor 

utvecklingspotential. Först och främst måste utredaren dock avvakta implementeringen 

av el-skattelättnaderna för fartyg. Om oljeanvändningen för uppvärmning och 

elproduktion kan minimeras är kanske området inte egentligen av yttersta prioritet för 

utveckling av cb-analys. Mycket små utsläpp leder till förhållandevis små kostnader. Det 

finns i så fall utvecklingsområden som har större vikt för NNK och därmed bör få förtur.  

     I ASEK:s modell ingår en grovt förenklad ventilationsfaktor där Sverige delas in i 5 

geografiska zoner. Vi tror att det skulle vara mycket intressant att utreda om exempelvis 

faktorer som områdets beskaffenhet påverkar ventilationsförmågan på en signifikant 

nivå. Med våra novisögon ter det sig mycket troligt att ventilationen i en dalgång är sämre 

än på en slätt. Vi tror att man i större städer också kanske borde utreda om det är 

lämpligt att dela in befolkningen i olika nivåer av utsatthet för föroreningarna. Det borde 

exempelvis vara större risk för hälsan för den invid som lever och vistas vid hamnen där 

utsläppen inträffar än en förortsbo som bor 1 mil därifrån.  

Buller 
Buller är ytterligare ett område i CBA som behöver ses över. Det är en ständigt pågående 

störning som kan åsamka många kostnader. Samtidigt är buller på en nivå som inte är 

skadligt för hälsan något som människor kan vänja sig vid. Skadan kan på så sätt bli 

mindre. Olika individer har också olika preferenser. Där en individ ser fördelen att få 

lyssna på rockkonserter gratis tycker andra att det är ett obehagligt skränade som stör 

dem om nätterna. Bullervärderingar har aldrig genomförts inom sjöfarten och det kan 

mycket väl visa sig att oljud i skärgårdsmiljö exempelvis inte värderas på samma sätt som 

i stadsmiljö. I skärgården finns många fritidshus, vilket skulle kunna vara en anledning 

till att värderingen är annorlunda från studier som genomförts med permanentbostäder.  

     För att utreda kostnaden för bullerstörningar finns det flera olika alternativa metoder. 

En möjlighet är att genomföra en diskret-CVM där de drabbade får ta ställning till olika 

bud för att reducera bullret (t.ex. minska sjötrafiken). Problemet i detta fall är som redan 

nämnts i avsnitt 3.1.1 att risken är påtaglig att respondenterna har svårt att värdera den 

föreslagna åtgärden. Dessutom finns incitament för respondenterna att agera strategiskt 

och acceptera ett bud som innebär högre betalningsvilja än deras faktiska, för att på så 

sätt minska exponeringen av buller.  

     Det är inte vanligt att husägare betalar för att slippa farleder och även om de skulle 

göra det är det antagligen ett kollektiv som betalar, och där vissa individer ha incitament 

att manipulera resultatet. Därför rekommenderar vi en revealed preferences-metod, där 

man utgår från faktiskt handlande. En metod som är lämplig i det här fallet är en 

hedonisk prissättningsmetod. Studien skulle exempelvis kunna jämföra husvärden före 

och efter att en hamn läggs ner. Problemet med denna metod är det kan vara svårt att 

hitta ett bra område med goda jämförelsedata. Risken finns också alltid att aspekter som 

vi inte kan mäta påverkar huspriserna. Ett ännu vanligare problem är att faktorer som är 

relevanta på grund av den mänskliga faktorn inte inkluderas. Slutligen vill vi också 
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påpeka att buller även påverkar djurlivet vilket är en mycket svårvärderad effekt. Vad är 

värdet av att fåglarnas häckningsprocess störs av buller exempelvis? 

Intrång                
Intrång är en mycket svårvärderad effekt eftersom ett projekts intrång kan påverka oss på 

så många olika sätt. Intrånget kan inkräkta på allt ifrån kulturminnesmärken, badplatser 

och viktig miljö. Det är ett område som kräver mycket utveckling för alla typer av cb-

analyser. Varje intrång är unikt, vilket kan göra utredningskostnaden hög. En viss form 

av standardisering kan man dock tänka sig i form av exempelvis värdet av en badplats. 

Oftast görs dessa analyser med stated preferences-metoder där individer själva får 

bedöma värdet av intrånget (med alla risker metoden innebär). 

    Vi menar att dagens metod är långt ifrån tillfredställande. För enklare former av 

individvärdering av intrång ser vi behovet av standardisering. I övrigt ser vi inga bättre 

metoder än enkäter för att utröna individers betalningsvilja. Även framtida generationers 

värdering av miljö och kultur måste i möjligaste mån värderas monetärt.  

     Många kulturminnen är skyddade och blir aldrig en del av en CBA, vägar och annan 

infrastruktur byggs dock på mindre viktiga kulturminnen. Att värdera kulturminnen är 

givetvis mycket svårt och tidsbundet. Antagligen värderade medeltidsmänniskor 

runstenar lite lägre än vad vi gör idag (om inte annat p.g.a. av religiösa skäl). En 

utredning skulle dock kunna genomföras där arkeologer och historiker inkluderades för 

att bestämma hur sådana fall bör tas hänsyn till i beräkningarna. Exempelvis skulle 

kostnader för utgrävning, magasinering och eventuellt uppbyggnad på annan plats 

kunna inkluderas i bedömningen.    

    Miljövärdering av intrång skulle kunna genomföras i samarbete med biologer och 

miljöekonomer. Ekosystemsperspektivet måste inkluderas i samhällsekonomiska 

kalkyler. Om en investering påverkar vissa delar av en miljö kan mycket väl andra delar 

vara hotade. Därför kan miljökostnaden av ett projekt bli större än vad den först 

förefaller. Värdet av att förstöra miljön för hotade arter är ett mycket intressant 

forskningsområde. Ett förslag från vår sida är att inkludera kostnaden för att återskapa en 

liknande biotop på en annan plats. Detta skulle givetvis kunna bli mycket kostsamt, men 

det har några positiva effekter. En biotop som är enkel att återskapa ger lägre 

intrångskostnader samtidigt som intrång i svåråterskapad miljö blir mycket dyr. Detta 

innebär att infrastrukturprojekten lokaliseras i mindre utsträckning till områden med 

värdefull natur. Genom att återskapa biotoper riskerar inte hotade arter att drabbas av 

infrastrukturprojekt. En utredning skulle kunna undersöka om något liknade system är 

genomförbart.  

CO2 till rätt värdering? 
I de allra flesta fall utgår man (som redan nämnts) från individernas preferenser vid 

värdering av olika effekter. En avvikelse från denna metod förekommer vid värdering av 

vissa luftföroreningar, framförallt koldioxid. Koldioxid värderas istället explicit utifrån 

implicita värden från beslutfattarnas/politikers transportpolitiska mål. Frågan är dock 

om dagens värdering av koldioxid till 1,50 kr/kg är korrekt. Enligt ASEK 4 (SIKA, 2009a) 

utgår denna värdering av koldioxid från Kyotoprotokollet, vilket innebär att utsläppen 
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ska sänkas till 1990 års nivå år 2010. Dagens klimatpolitiska mål är mycket mer ambitiösa 

och därmed borde också kostnaden för koldioxid uppvärderas. 

     För att kunna avgöra om koldioxidvärderingen bör öka eller inte måste frågan givetvis 

utredas vidare. Det är en mycket komplex fråga eftersom att det inte exakt går att avgöra 

vilket kostnad för koldioxid som ger de minskningar av utsläpp som är förenliga med de 

politiska målen. I ASEK (SIKA, 2009a) förekommer en del resonemang kring vad 

utsläppen egentligen kan tänkas ha för kostnad och värdet av utsläppsrätter12. Detta är 

två möjliga angreppssätt, men båda har dock sina problem. Utsläppsrätterna är avsedda 

för årliga utsläpp. Utsläppsrätterna kommer att reduceras successivt, vilket innebär att 

värdet av en utsläppsrätt vid projektets start kommer att vara lägre än värderingen under 

projektets livslängd. Att bedöma vilka kostnader som skulle uppstå om koldioxiden inte 

skulle begränsas ter sig mycket svårt. Vi har alltså egentligen inga bra förslag till hur 

utredningen skulle kunna genomföras, men det är dock tydligt att den behöver 

genomföras.  

Överflyttning mellan trafikslag  
En viktig fråga att ta ställning till är hur överflyttning från exempelvis väg och järnväg till 

sjöfar, eller vice versa, ska bedömas. Inga robusta verktyg för att bedöma effekter av 

överflyttning existerar. Överflyttning kan vara en mycket vanlig effekt vid 

kapacitetsökning i ett projekt. Kapacitetsökning innebär att både ny trafik kan uppstå, 

men det är ett vanligt utfall att trafik i så fall flyttas över från ett annat transportslag. 

Vinsten i detta fall är minskade kostnader för transporten som uppkommer när 

transporter istället genomförs med fartyg (både i form av transportkostnader i vanlig 

mening samt restid).  

    För att kunna inkludera detta i analysen krävs att det är möjligt att genomföra 

tillförlitliga prognoser för de överflyttningar som kommer att ske på grund av projektet. 

Dessutom fordras tillförlitliga data över den faktiska kostnaden (inklusive externa 

kostnader) för de olika transportslagen. Inom båda dessa områden krävs utveckling och 

ny forskning. Prognosmodellerna idag är inte tillräckligt utvecklade samtidigt som 

varugrupperna är för grovt indelade (Trafikverket, 2010). Detta innebär att prognoserna 

blir skeva och därmed osäkra. För att kunna värdera kostnadsförändringar vid 

överflyttning krävs att den faktiska kostnaden för koldioxidutsläpp och intrång 

inkluderas i dessa beräkningar. 

Olyckor inom sjöfart 
Olyckor inom sjöfart har inte studerats enskilt. En olycka borde inte värderas annorlunda 

beroende på om den sker i havsmiljö eller på fastlandet. En svår skada är en svår skada 

oavsett om man är till sjöss eller på land. Det som däremot är viktigt att undersöka vidare 

är vilken sannolikhet det är för att olyckor inträffar inom sjöfart. Enklare bedömningar 

av den generella olycksrisken har genomfördes av SIKA (2010). Beräkningarna bygger 

dock enbart på det genomsnittliga antalet olyckor de senaste tio åren.  Datamaterialet är 

således mycket litet och ingen viktning har genomförts för olika effekter som exempelvis 

konjunkturer och annat som kan tänkas påverka olycksrisken.   

                                                             
12

 En utsläppsrätt är ett tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en fastställd tidsperiod. 
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För genomföra en bra analys av olycksrisk föreslår vi en ekonometrisk analys. 

Olycksrisken skulle kunna beskrivas som en funktion som är beroende av olika variabler. 

En av dessa kan exempelvis vara fyrtäthet och tillgång till lotsning. Analysen skulle 

därmed inte enbart bidra till en generell olyckskostnad. Med denna metod skulle även 

nyttan av lotsning kunna värderas som minskad olycksrisk.    

Känslighetsanalys  
Känslighetsanalyser inom sjöfart (och för all del övriga trafikslag) genomförs sparsamt i 

Sverige. Exemplet med den samhällsekonomiska kalkylen gällande utbyggnad av nya 

slussar i Trollhätte kanal är bara ett i mängden där resultatens styrka inte kontrolleras för 

olika förutsättningar och antaganden. Känslighetsanalyser måste bli en del av alla cb-

analyser dels för att antaganden som görs i en cb-analys har stor betydelse för 

kalkylutfallet, men även för att beslutsfattarna överhuvudtaget ska få insyn om betydelsen 

av de olika antaganden som görs i kalkylerna. Ett första steg i rätt riktning, enligt vår 

bedömning, är att nå konsensus kring hur känslighetsanalyser bör genomföras samt för 

vilka parametervärden. Att man på något sätt måste ta hänsyn till osäkerhet och risk i 

kalkylen är en självklarhet, inte minst vid prognoser.        

     Lite oroväckande dock är det faktum att ASEK 4 inte rekommenderar 

känslighetsanalyser för diskonteringsräntan. Detta står i kontrast till exempelvis vad 

renommerade ekonomer samt HEATCO förespråkar. Att ASEK skiljer sig från 

HEATCO: s förslag, som ska försöka harmonisera samhällsekonomiska kalkyler som 

genomförs inom EU, visar tydligt på att frågan om vilka parametervärden som ska 

inkluderas i känslighetsanalyser behöver utredas vidare. Vi har i föreliggande uppsats 

påvisat att Monte Carlo-analys skulle kunna genomföras utan större 

utvecklingskostnader. Vi rekommenderar därmed att denna metod blir standard i 

samtliga cb-analyser. 
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7 SLUTSATSER 
 

Cb-analyser inom sjöfart står både idag och i framtiden inför många utmaningar. Det 

centrala problemet är att samhällsekonomiska kalkyler inom sjöfarten inte är likvärdiga 

med motsvarande cb-analyser inom andra trafikslag. Vi har i uppsatsen påvisat en del 

områden som måste bli föremål för utveckling och forskning, för att i någon mån lösa 

ovan nämnda problem. Ett stort ansvar för att sjöfarts-CBA ska tillämpas på ett 

tillfredställande sätt vilar på den nya myndigheten Trafikverket.  

     Det finns några områden inom sjöfarts-CBA som vi funnit behöver utvecklas vidare. 

Utvecklingsprojekt tar resurser i anspråk och det finns därmed anledning att prioritera. 

Först och främst bör givetvis även CBA inom sjöfarten använda den manual som 

används vid cost-benefit analyser för väg och järnväg. ASEK 4 finns redan färdig att 

tillämpa och medför därmed inga dyra utvecklingskostnader. Den har sina brister, men 

den är en fullgod utgångspunkt för en likvärdig bedömning av projekt. Genom en 

likvärdig bedömning kan resurser allokeras till de projekt som är mest lönsamma, oavsett 

trafikslag.  

     Den näst viktigaste förändringen är i vår mening att Monte Carlo-analyser av 

nettonuvärdet genomförs i varje CBA. Monte Carlo-analys är inte en komplicerad metod 

för att hantera osäkerhet i skattningar som dessutom ger tydliga beslutsunderlag där 

beslutsfattare med ett enkelt diagram får en överblick över risker och möjligheter. Vi har 

visat att en enklare Monte Carlo-analys kan genomföras förhållandevis okomplicerat i 

mindre avancerade statistiska programvaror. Alla ”realistiska” kalkylförutsättningar bör 

inkluderas i Monte Carlo-analysen.  

     De två viktigaste utvecklingsområdena är värdering av intrångskostnader och de 

nyttor samt kostnader som uppstår vid överflyttning mellan trafikslag. Dessa båda 

områden är inte inkluderade i nettonuvärdet och riskerar därmed att helt och hållet 

negligeras vid bedömning av ett projekts lönsamhet. De ovan nämnda områdena kräver 

ny forskning och är därmed mycket resurskrävande.  

     En ny koldioxidvärdering är högst nödvändigt. Den gamla värderingen utgår från 

gamla klimatmål som idag är mycket högre. Det finns därmed en hög risk att koldioxid 

undervärderas samtidigt som det är en av de största indirekta kostnaderna. En 

omvärdering av koldioxid måste därmed vara ett prioriterat område. Innan en ny 

värdering av koldioxid är genomförd är det dock viktig att maxvärdet i Monte Carlo-

analysen är mycket högre än dagens ASEK-värdering.   

     Mindre viktig är forskning om den mänskliga bullervärderingen i havsmiljö. Det finns 

idag kalkylvärden för vägbuller som eventuellt skulle kunna användas innan utredningar 

om bullervärderingen i havsmiljö är genomförda. Bullervärdering är viktigare än 

utredningar om olycksrisker inom sjöfarten och en omvärdering av ventilationsfaktorn 

för hamnnära utsläpp. Olyckskostnaderna inom sjöfart utgör ytterst en liten del av de 

indirekta kostnaderna och är därmed mindre betydelsefulla om projekten som 

genomförs inte är specifikt relaterade till sjösäkerhet. I dessa fall behövs dock ändå en 

specialutredning för åtgärdens riskreduktion. Den ventilationsfaktor som idag används 



KAPITEL 7 

Slutsatser 
 
 

  
38 

för att värdera hamnnära utsläpp ger förhållandevis goda skattningar (även om vi 

misstänker att denna övervärderar kostnaderna). Vi har också anledning att hoppas att 

de hamnnära utsläppen kommer att reduceras markant när skatten för fartyg att använda 

el i hamn reduceras kraftigt.  
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BILAGA 1 Vår manual för enklare 
Monte Carlo-analys  
 

I avsnitt 4.5 redovisades en Monte Carlo-analys som vi genomförde för att påvisa att 

metoden inte är särskilt komplicerad att göra samtidigt som den är lätt att använda som 

känslighetsanalys. Beskrivningen i uppsatsen är dock inte tillräckligt utförlig för att styrka 

våra påståenden och därav följer en mer detaljerad beskrivning av Monte Carlo-analysen 

i denna bilaga.      

    För att genomföra analysen använde vi oss av två statistik- och kalkyleringsprogram, 

SPSS och Excel. Excel användes för själva datasimuleringen, iterationerna kopierades 

sedan över till SPSS. I SPSS är det mycket enkelt att göra ett histogram (genom att göra 

det med iterationerna får vi våra Monte Carlo-diagram). Vid 10 000 iterationer behövde 

SPSS ganska mycket tid för att ta emot data. Vi rekommenderar därmed inte att SPSS 

används ifall att man vill göra en Monte Carlo-analys med fler än 10 000 iterationer.  

     För att skapa iterationerna börjar man med att mata in min- och maxvärdena för 

respektive parameter i Excel. Varje parameter får en egen kolumn där de första två 

värdena är max och min. Spara en kolumn till vänster där du numrerar antalet 

iterationer. För ränteparametern är det inte räntan utan värden från diskonteringstabell 

för min- och max ränta som utgör min och max. Detta innebär att det kan behövas mer 

än en ränteparameter, exempelvis om både årliga intäkter och restvärde ska hanteras. 

Börja med att göra en iterationsfunktion för ränteparametrarna (i cellen under de två 

max/min cellerna). Så här går du tillväga för att göra iterationen för den första 

ränteparametern i cell B2(min) och B3(max): 

 

(Skriv i B4) =RAND()*(B$3-B$2)+B$3          (3) 

 

RAND är namnet på Excels slumpgenerator på engelska. På svenska heter samma 

funktion SLUMP (formen skrivs dock på samma sätt i formel (3)). $-tecknet används för 

att signalera för Excel att dessa värden inte ska ändras om man kopierar formeln (genom 

att dra ner från nedre högra hörnet i rutan runt den markerade cellen). När alla 

ränteiterationsformler är genomförda kan övriga parametrars iterationsformler 

genomföras, i vårt exempel parametern externa effekter (med min i C2 och max i C3): 

 

C4=B4*(RAND()*(C$3-C$2)+C$2)          (4) 

 

Majoriteten av kostnaden för externa effekter uppstår oftast årligen. För att denna 

iteration ska vara korrekt genomförd måste B4 vara diskontering av årligt belopp och 

inte av enskilt belopp för enskilt år. Hade parametern exempelvis istället varit restvärde 
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hade den andra typen av ränteiteration (enskild belopp för kalkylens sista år) varit 

lämplig. Notera att iterationen av räntan inte är knuten till sin cell (B4 och inte B$4 i 

formel (4)). När vi sedan ”drar ner formlerna” för att skapa fler iterationer så skulle en 

formel med B$4 innebära att alla nya ränteiterationer inte skulle användas, utan alla 

iterationer skulle vara beroende av den första iterationen för räntan. Detta är givetvis inte 

önskvärt. Iterationerna av alla parametrar förutom ränteiterationerna summeras till ett 

nettonuvärde i en ny totalkolumn (exempelvis H) till höger på följande vis: 

 

 H4= SUM(C4:G4)           (5) 

 

Observera att denna formel inte innehåller $ eftersom att formeln ska summera iteration 

för iteration (rad för rad) och därför inte ska ”låsas fast” vid något enskilt värde. En 

annan viktig sak att komma ihåg är att inte inkludera räntevärdena i denna summering, 

utan enbart de olika kostnads- och intäktsparametrarna (som redan är diskonterade).  

      Nu har vi skapat vår första iteration. Monte Carlo-analysen ska dock visa 

spridningarna av nettonuvärdes iterationer i ett histogram. En iteration är inte tillräckligt 

utan det behövs många fler för att skapa en tillförlitlig känslighetsanalys där man ser 

spridningen av utfall. Den centrala gränsvärdessatsen säger att slumpmässigt dragna 

variabler med samma sannolikhet går mot normalfördelning vid stora stickprov. Om vi 

har ett stort stickprov kommer således det vanligaste utfallet ha högst frekvens 

histogrammet och de mer ovanliga placera sig runt detta utfall med minskande frekvens. 

Vi valde först att göra ett diagram med 1000 iterationer (se figur 2 på nästa sida). 

     Vi måste således göra fler än en iteration. Detta är relativt enkelt att göra i Excel när 

man väl har konstruerat formlerna. För ett visst antal iterationer börjar vi med att låta 

Excel räkna till 1000 . Det gör vi genom att skriva 1 i cell A4 och 2 i cell A5 och sedan 

markera dem och dra neråt från det nedre högra hörnet i den markerade rutan. När det 

sedan är själva iterationernas tur börjar vi med ränteiterationerna eftersom alla andra 

iterationer är beroende av dem. Detta görs enkelt genom att markera dessa (alltså 

samtidigt) och dra ner från det nedre högra hörnet i den markerade rutan. När detta är 

färdigt är det möjligt att dra ner övriga värden och de 1000 iterationerna är färdiga. 
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Figur 2.  Monte Carlo med 1000 iterationer  

 

Resultatet från diagrammet (figur 2) är inte riktigt normalfördelat, frekvensen är inte 

högst i mitten (av utfallen). Därför valde vi att göra nya diagram med 10 000 iterationer 

för att få en mer normalfördelad form på histogrammet. Detta gjordes på samma sätt 

som beskrevs ovan. När du väl har gjort detta kan du endast genom att trycka på F9 få 

fram 10 000 nya iterationer. Resultatet av ett Monte Carlo-diagram med 10 000 

iterationer ses i figur 3 på nästa sida. 
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Figur 3. Monte Carlo med 10 000 iterationer  

 


